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Del 1 - Bakgrund
Handlingar
Planen omfattar denna planbeskrivning, plankarta 
med bestämmelser, utdrag ur primärkarta, fastighets-
förteckning och miljökonsekvensbeskrivning dat sep-
tember 2016.

Planförfarande
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-01-08, 
Ksau § 8 att ge utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram 
förslag till ändring av detaljplan för Ekuddens camping.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt 
reglerna i plan- och bygglag (2010:900).

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska för-
utsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens 
camping, bl.a. genom att medge åretruntcamping på 
hela campingområdet och därtill utökade byggrätter. 
Planen omfattar även planläggning av befintlig sjösätt-
ningshamn som tillkommit utom planlagt område.

Läge och areal
Planområdet omfattar ca 16 ha mark- och vattenom-
råden och ligger i den nordvästra delen av Ekudden, ca 
1,8 km nordväst om Mariestad centrum.

Planområdet gränsar i öster till Gamla Ekuddens 
naturreservat, i söder till Ekuddens tempererade bas-
sängbad samt båtgård, i väster dels till Vänern, dels till 
Ekuddens friluftsområde och bad, i norr gränsar plan-
området till Vänern.

Markägarförhållanden
All mark- och vattenområden inom planområdet ägs 
av Mariestads kommun.

Detaljplaner
Gällande planer för området är detaljplan för Ekud-
dens camping m m (Marieholm 10:1) Mariestad, 
Mariestads kommun (1493-P44) och förslag till 
ändring av stadsplanen för del av Ekudden (båtgård) 
i Mariestad (16-LEE-464). För campingområdet var 
dessförinnan förslag till stadsplan för fritidsområde å 
Ekudden i Mariestad (16-MAF-257) gällande. Ge-
nomförandetid för gällande planer har gått ut. Förslag 
till detaljplan föreslås delvis ersätta gällande planer, 
1493-P44 och 16-LEE-464.

Planens läge i staden samt gällande stads- och detaljplaner. Föreslagen planområdesgräns har inritats med grönstreckad linje.



 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad centralort

5

Historia
Ekuddens camping har funnits sedan 1950-talet. De 
främsta bidragande faktorerna till lokaliseringen var, 
möjlighet till bad, närhet till natur och staden samt 
naturliga förutsättningar för att bedriva campingverk-
samhet.

Planbestämmelser för Ekuddens camping med omnejd 
fastställdes för första gången i förslag till stadsplan för 
fritidsområde å Ekudden i Mariestad. Planen fastsäll-
des år 1967, dessförinnan var utomplansbestämmelser 
gällande för området.

I förslag till stadsplan för fritidsområde å Ekudden i 
Mariestad planlades mark i huvudsak för fritidsän-
damål och natur. Med fritidsändamål avsågs närmare 
angivit, friluftsbad vid strand resp. i bassäng, hamnar 
för motor- och segelbåtar, lek- och idrottsplatser, tält-
plats, område för fritidsstugor, motell och restauranter. 
Planen utgick från att den vid planens framtagande 
befintliga anläggningen bibehålls och att tillkommande 
funktioner och verksamheter uppföres i anslutning till 
denna.

Under början av 2000-talet togs en ny plan (detaljplan 
för Ekuddens camping m m (Marieholm 10:1) Marie-
stad, Mariestads kommun) fram för området, vilken 
ersatte förslag till stadsplan för fritidsområde å Ekud-
den i Mariestad (16-MAF-257) i sin helhet. Detalj-
planen togs fram mot bakgrund av gällande fördjupad 
översiktsplan för Ekudden, antagen av kommunfull-
mäktige 1991-12-17, Kf § 179 samt för att överrens-
stämma med befintliga förhållanden.

I 1493-P44 är Ekuddens camping i huvudsak plan-
lagd för säsongscamping, ett område i anslutning till 
receptionen är planlagd för åretruntcamping. I planen 
har bebyggelse och campingstugor reglerats. Planen 
omfattar även frilufts- och bassängbad samt ett idrotts-
område syd/sydost om Ekuddens camping.

Strandbadet, troligen sent 1950-tal. Fotograf: Okänd

Campingstugor, förmodligen från 1950-talet. Fotograf: Hilmer 
Jonsson

Sommarservering i anslutning till strandbadet, förmodligen 
från 1950-talet. Fotograf: Hilmer Jonsson
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Planens förhållande till kommu-
nala styrdokument och mål
Översiktplan för Mariestad, 2003
Planområdet ingår i kommunens översiktsplan, anta-
gen 2003. Det övergripande syftet med översiktsplanen 
är att styra kommunens önskade utveckling, främst för 
att fler ska vilja bo och verka i kommunen.

Översiktsplanen anger fem prioriterade insatsområden, 
bland annat ”attraktivt boende” samt ”konkurrens-
kraftigt näringsliv”. Den uppmanar kommunen att ta 
tillvara och utveckla det som är unikt samt framhåller 
det sjönära läget som en särskild tillgång i arbetet med 
att utveckla kommunen.

Ekuddens camping är utpekad i gällande översiktsplan 
för camping samt vinterförvaring av båtar och annan 
båtverksamhet. Föreslagen detaljplan bedöms stämma 
överens med gällande översiktsplan.

Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Vänerskärgården med Kinne-
kulle utsågs till biosfärområde 
av Unesco den 2 juni 2010. 
Detta är ett samarbete mellan 
de tre kommunerna Marie-
stad, Götene och Lidköping. 
Biosfärområden ska vara 
föregångare när det gäller 

forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka 
långsiktig hållbarhet. 

Biosfärområdet ska verka för att:
• Främja en långsiktig utveckling, baserad på om-

rådets natur- och kulturmiljökvaliteter, som kan 
ge nya inkomstmöjligheter för areella näringar, 
besöksnäring, lokala aktörer och många fler.

• Förstärka områdets natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden. 

• Öka tillgången för närboende och besökare till 
goda natur-, kultur- och rekreationsmiljöer både 
på land och i vatten. 

• Främja hållbar utveckling av areella näringar 
och näringsliv kopplat till nyttjande av biologisk 
mångfald och kulturmiljö.

• Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, 
forskning, utbildning och näringsliv.

Planförslaget omfattar befintlig campinganläggning 
som föreslås ges möjlighet att utvecklas till åretrunt-
verksamhet vilket framför allt syftar till att gynna be-
söksnäringen. Friluftslivets tillgång till strandområden 
säkerställs fortsatt i planen.

Vision Mariestad 2030
I december 2010 antog Mariestad en ny kommunö-
vergripande vision som uttrycker en önskan om hur 
staden skulle kunna se ut år 2030. 

Visionens ska vara ledande i både stora och små beslut 
gällande vad kommunen ska lägga tid, pengar och 
andra resurser på. Den är därför viktig i kommunens 
interna målstyrning men förhoppningen är att visio-
nen även ska inspirera andra att vara med och skapa 
framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare som 
företag, grupper och organisationer. Visionens fem 
byggstenar är:
• Den stolta sjöstaden
• Centrum för trädgårdens hantverk
• Ledande inom hantverkets akademi
• Internationellt modellområde
• En naturlig mötesplats

Föreslagen detaljplan har direkt koppling till byggste-
nen om en naturlig mötesplats (turism).

Fördjupad översiktsplan Mariestad
2013 togs en fördjupning av översiktsplanen för Ma-
riestads tätort fram, FÖP Mariestad. En av de grund-
läggande principerna i den fördjupade översiktsplanen 
är stråktänkande, främst vid Stockholmsvägen och 
Göteborgsvägen, samt ”förtäta det förtätade”. 

Ekuddens camping behandlas ej separat i den fördju-
pade översiktsplanen.

Trafikplan
Mariestads kommun har ingen aktuell trafikplan. Den 
senaste är från 1971 med tidshorisont fram till 1990. 
Det finns därför ett behov av att ta fram en ny trafik-
plan för staden.

Lokala ordningsföreskrifter
I kommunens lokala ordningsföreskrifter, antagna 
av kommunfullmäktige 1996, reviderade 2001 och 
2002 har Mariestads kommun med stöd av förordning 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen (1993:1617).

I kommunens antagna lokala ordningsföreskrifter och 
som berör rubricerad detaljplan finns bl.a. föreskrifter 
om allmänna bad och camping.

Avfallsplan
En avfallsplan är kommunens styrdokument för av-
fallshantering. Avfallsplanen beskriver målen kommu-
nen har för avfallshanteringen men också vilka åtgärder 
som krävs för att nå målen.



 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad centralort

7

Mariestads avfallsplan (2010-2016) riktar sig till kom-
munens egen verksamhet men också till privatpersoner 
och företag. I den står det att kommunen eftersträvar 
gemensam uppsamlingsplats för hushållsavfall vid ny-
byggnation.

Dagvattenpolicy
Kommunfullmäktige antog 2005 en dagvattenpo-
licy för kommunen. Den visar bland annat på olika 
lösningar för att ta hand om dagvattnet lokalt (LOD), 
och därigenom bidra till att minska flöden och ge hö-
gre reningseffekt. 

Energi och klimatplan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har 
en gemensam Energi- och klimatplan. I planen finns 
mål gällande transporter, uppvärmning och minskad 
elanvändning. 

Områden som berör den fysiska planeringen i energi-
planen är framförallt kommunernas mål när det gäller 
transporter och uppvärmning:
• Externa områden för handel med mera ska ha an-

slutning med kollektivtrafik samt säker gång- och 
cykeltrafik till år 2020. 

• Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar inom 
och mellan tätorterna i kommunerna ska byggas 
ut till år 2020. 

• Vid överlåtande av kommunal mark för bostads-
byggnation ska lågenergihus stimuleras.

Byggnader behöver anpassas efter lokala förhållanden 
för att undvika onödig energiförbrukning. Utform-
ning, teknik och material behöver väljas bör väljas 
för att få en så resurseffektiv energiförbrukning som 
möjligt. Planering av befintliga och nytillkommande 
områden behöver göras så att det så långt som möjligt 
styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärmning. 

Grönprogram
I oktober 2009 antogs ett grönprogram för kommu-
nen. I denna presenteras beskrivningar och utveck-
lingsförslag av kommunens gröna ytor.

Mariestad har goda förutsättningar att utveckla ett 
grönt nät vilket innebär att koppla samman det gröna 
i staden genom att hitta eller bevara kopplingar mel-
lan parker/naturområden, alléer, gång- och cykelvä-
gar m.m. Ett finmaskigt nät av grönytor som löper 
genom bebyggelsen är en förutsättning för alternativ 
infrastruktur och rekreation. Det är därför viktigt att 
grönstrukturen beaktas vid exploatering av nya områ-
den genom att i så stor mån som möjligt spara befint-
lig vegetation, alternativt plantera nytt grönt, för att 
upprätthålla det gröna i staden.

Planens förhållande till regionala 
och nationella mål och riktlinjer
Riksintressen
Planen berörs av nedanstående riksintressen:

• Riksintresse för friluftslivet: Vänern - Djuröarkipe-
lagen, Brommö -Torsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, 
bad, Göta kanal (ämnesknutet riksintresse enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken).

• Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och 
strandområden (geografiskt riksintresse enligt 4 
kap. 2 § miljöbalken).

• Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kap. 5 § 
miljöbalken).

Föreslagen utveckling bedöms ej stå i konflikt med 
ovanstående intressen eller på ett påtagligt sätt påverka 
dem negativt.

Miljömålen
Det finns 16 nationella miljömål i Sverige varav 15 
är aktuella för Västra Götaland. Dessa har sikte på år 
2020 och är till för att skapa ett mer hållbart samhälle. 
Mariestads kommun har tolkat målen och formulerat 
dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsar-
betet.

Planens förhållande till miljömålen redovisas i miljö-
konsekveensbeskrivningen och bedöms inte påverkas 
negativt av föreslagen detaljplan.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrme-
del som är inskrivet i miljöbalken 5 kapitlet med syfte 
att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökva-
litetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och vat-
tenkvalitet. 

En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett 
värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, el-
ler vatten) men kan även beskrivas i ord. I den årliga 
rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
finns utförliga mätningar och värden för utomhusluft, 
vattenförekomster och buller. Det finns även en miljö-
kvalitetsnorm för Vänern – Värmlandssjöns vatten med 
God ekologisk status 2015. 

Planförslgaet bedöms ej medföra att gällande miljökva-
litetsnormer för luft, buller och vatten överskrids.
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Del 2 - Befintlig struktur och 
gällande förutsättningar
Gällande planer och övriga bestäm-
melser
Inom planområdet
Inom planområdet är till största del detaljplan för 
Ekuddens camping m m (Marieholm 10:1) Mariestad, 
Mariestads kommun (1493-P44) gällande. Dessförin-
nan var förslag till stadsplan för fritidsområde å Ekud-
den i Mariestad (16-MAF-257) gällande.

I den sydvästra delen av planområdet omfattas ett litet 
område av förslag till ändring av stadsplanen för del av 
Ekudden (Båtgård) i Mariestad (16-LEE-464)

Utom planområdet
Angränsande gällande planer är förslag till stadsplan 
för Ekudden (del av Marieholm 1 och 2 m fl) i Ma-
riestad (16-MAF-252). Planområdet gränsar även till 
mark- och vattenområden som ej är planlagda.

Gamla Ekuddens naturreservat som ligger direkt öster 
om föreslaget planområde är skyddat enligt miljöbal-
ken (SFS 1998:808) samt ingår i EU:s ekologiska nät-
verk av skyddade områden, Natura 2000. För området 
finns bevarande- och skötselplan.

Bebyggelse 
Byggnader inom planområdet
Inom planområdet finns byggnader för campingverk-
samheten (reception, restaurant, butik, servicebyggna-
der samt campingstugor).

Angränsande bebyggelse
Sydväst om planområdet ligger en båtgård med hallar 
och båtskjul. Vid de tempererade bassängerna, söder 
om planområdet finns byggnader för entré, kiosk, om-
klädningrum, teknikutrymmen, förråd m.m. I övrigt 
gränsar planområdet till obebyggd mark (natur och 
parkmark).

Camping
Inom campingområdet finns 26 stugor med 2-6 säng-
platser. Stugorna är 10, 15 och 25 m2 stora. Totalt 
finns ca 300 campingplatser för husvagn, husbil och 
tält, varav majoriteten utgörs av elplatser.

Inom campingområdet finns fyra servicebyggnader 
innehållande toaletter, duschar, kök, tvätt m.m.

Karaktärsskapande för Ekuddens camping är dess di-
rekta sjöläge och naturen med de många äldre ekar.

Plankarta tillhörande förslag till stadsplan för fritidsområde 
å Ekudden i Mariestad, lagakraftvunnen år 1967 (16-MAF-
257).

Plankarta tillhörande detaljplan för Ekuddens camping m m 
(Marieholm 10:1) Mariestad, Mariestads kommun, lagakraft-
vunnen år  (1493-P44)

Receptionsbyggnad med butik och restaurant vid incheckning 
till Ekuddens camping.
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Grönstruktur
Campingområdet domineras i huvudsak av stora tal-
lar och ekar. I den östra delen av planområdet, som 
angränsar till Ekudden naturreservat finns en större 
koncentration av antalet grova ekar och tallar.

Området vid bassängerna och idrottsområdet som an-
gränsar planområdet består av öppna gräsytor.

Friluftsbadet omfattar en blandning av sandstrand, 
gräsytor och klippor. Inom området dominerar stora 
tallar.

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik
På campingområdet samsas gång- och cykeltrafik på 
mindre anlagda vägar tillsammans med motortrafik. I 
det angränsande friluftsområdet finns naturstigar.

Längs Ekuddenvägen finns separerad gång- och cykel-
väg.

Biltrafik
Inom planområdet finns vägar som ansluter till Ekud-
dens camping, båtgården som ligger sydväst om plan-
området och parkeringsplats till friluftsbadet.

På Ekuddens camping finns mindre vägar som tillgo-
doser behovet av framkomligheten för besökare, servi-
cefordon m.m. Vägnätet är i huvudsak asfalterat och 
utgörs delvis av grusvägar.

Planområdet nås från Ekuddenvägen, vilken ansluter 
till Marieforsleden och stadens övriga vägar och gator, 
vägen är sex meter bred.

Motortrafik på Ekuddenvägen är framförallt koncen-
trerad till sommarhalvåret, samt under vår och höst i 
samband med sjösättning och upptagning av båtar.

Parkering
Inom planområdet har bilparkeringsplatser i huvudsak 
anordnats inom allmän platsmark avsedda för beökare 
till strandbadet och till planområdet närliggande na-
tur- och rekreationsområden.

Parkering för campingverksamheten har anordnats på 
campingområdet.

Transporter
Inga vägar avsedda för transporter av farligt gods finns 
inom eller i anslutning till planområdet. Närmsta väg 
avsedd för transport för farligt gods är Marieforsleden, 
som ligger som närmast ca 900 meter söder om plan-
området.

Campingplats anpassad mellan äldre löv- och barrträd (ek resp. 
tall).

Berg i dagen i planområdets nordöstra del.

Tillfartsväg till campingområde i planområdets nordöstra del, 
servicebyggnad t.h. 
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Hamn och båttrafik
Inom campingområdet finns inga anordnade bryggor 
eller andra anordningar avsedda för omfattande hamn- 
eller båttrafik. Ett fåtal mindre bryggor för småbåtar 
finns i planområdets norra del.

I den sydvästra delen av planområdet finns en båtgård 
med sjösättninghamn samt lyftkran. Båtgården drivs 
av en förening. Sjösättningshamnen har byggts utom 
planlagt område, förmodligen i samband med byggna-
tionen av båtgården.

Kollektivtrafik
Inom planområdet finns inga hållplatser för kollektiv-
trafik. Närmsta busshållplats finns på Marieforsleden, 
ca 1 km söder om planområdet.

Klimatförhållanden
Mariestads lokalklimat påverkas av Vänern, vilken 
jämnar ut temperaturerna och gör vintrarna mildare 
och somrarna svalare. Årsnederbörden varierar mel-
lan 500-600 millimeter. Den vanligast förekommande 
vindriktningen är sydvästlig.

Naturvärden
Till planens miljökonsekvensbeskrivning finns en na-
turvärdesinventering som omfattar Ekuddens camping 
och näraliggande områden. Inventeringen är utförd 
av Pro Natura, juni 2016. Inventeringen följer den 
nationella standarden för naturvärdesinventering SS 
1990:2014 och har utförts genom fältinventering med 
detaljeringsgrad detalj med tillägg Naturvärdesklass 4. 
Skyddsvärda arter har även inventerats.

Resultatet av inventeringen visar på att områdets na-
turvärden framför allt utgörs av två slag. Det ena är 
värden knutna till de gamla tallarna och ekarna som 
finns i flera delar av undersökningsområdet. Det andra 
är naturvärden knutna till Vänerstranden och omfattar 
främst strandzonen i den västra delen av området som 
utgörs av friluftsbad.

Inom planområdet finns flertalet äldre och grova träd, 
företrädelsevis ek och tall. Till de gamla träden finns 
såväl faunavärden (insekter och fåglar) och floravärden 
(lavar och svampar).

Gamla Ekuddens naturreservat bildades av Mariestads 
kommun år 1993 och gränsar till planområdet i öster. 
Naturreservatet är ca 22 ha och omfattar framförallt 
ekhagar med grova solitära ekar. Gamla Ekuddens na-
turreservat är även Natura 2000-område.

Sjösättningshamn i planområdets sydvästra del. Foto: Rebecca 
Friberg 

Utdrag ur bilaga 3 tillhörande naturvärdesinventering fram-
tagen av Pro Natura. Kartan redovisar naturvärdesklass 1-4 
(klass 1 har högsta naturvärde). Källa: Pro Natura

Naturvärdesklass

1 2 3 4
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Kulturvärden
Inom planområdet finns inga kända eller registrerade 
kultur- eller fornlämningar. Söder om planområ-
det finns en registrerad fornlämning av lämningstyp 
boplats. Lämningen registrerades i samband med fra-
matagande av detaljplan för Ekuddens camping m m 
(Marieholm 10:1) Mariestad, Mariestads kommun.

Befintlig stugor från 1960-talet har tidstypisk utform-
ning och karaktär (jmf bassängbadet från samma tid). 
I övrigt finns inga andra byggnader av kulturhistoriskt 
värde inom planområdet.

Strandskydd
Strandskydd gäller vid hav, insjöar och vattendrag. 
Generellt gäller skyddet land- och vattenområden 100 
meter från strandlinjen, Länsstyrelsen har möjlighet att 
utöka området upp till 300 meter om det behövs för 
att säkerställa syftena med strandskyddet.

UTVIDGAT STRANDSKYDD
Strandskyddsområde 300 meter
Vänern 

Strandskyddsområde 200 meter
Vristulven
Ymsen
Östen 

För Mariestads kommun har Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län den 1 december 2014 beslutat om 
utvidgat strandskydd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken 
(1998:808). De sjöar som anges i ovanstående tabell 
omfattas av utvidgat strandskydd. Strandskyddet 
omfattar land- och vattenområdet intill det angivna 
avståndet från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd, detta gäller även från strandlinjen för öar.

Inom föreslaget planområde är strandskydd upphävt 
i 1493-P44. Inom det vattenområde som omfattar 
sjösättningshamnen är strandskydd inte upphävt, detta 
eftersom området inte är planlagt sedan tidigare.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningar är kopplade till kommu-
nens nät.

Dagvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde 
för dagvatten.

QuickPlot A3 Skala 1:5000
20160111

Områden för strandskydd vid planens framtagande. Källa: 
Utdrag ur MTG-kartan.

En av befintliga stugor inom campingområdet.
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El och värme
Byggnader värms upp med el.

Utbyggnad av fjärrvärme till området har varit föremål 
för utredning. Vid planens framtagande finns ingen 
planerad utbyggnad av fjärrvärme innefattande Ekud-
dens camping med omnejd. Detta eftersom det visats 
bli för dyrt.

Avfall
Inom campingområdet finns miljöstationer för avfall.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens framkomlighet för utryckningsfor-
don i området samt behov av släckvatten skall tillgo-
doses. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har tagit 
fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen skall 
ske inom medlemskommunerna. Livräddningsredskap 
skall finnas i anslutning till vattenområden.

Geotekniska förhållanden
Terrängförhållanden
Marken inom planområdet är relativt flack med lokala 
avvikelser, bl.a. i form av gräsklädda kullar. Marknivåer 
varierar från 45-51,5 meter i RH 2000. Berg i dagen 
förekommer även inom planområdet.

Markförhållanden och föroreningar
Området utgörs till största del av sand, samt lera, berg 
och morän. Utfyllnader i området har dels skett med 
lera samt okända utfyllnadsmassor.

Båtgården som ligger söder om planområdet finns 
upptagen i länsstyrelsens databas över potentiellt 
förorenade områden, objektet är dock ej riskklassat. 
I övrigt finns inga registrerade potentiellt förorenade 
områden inom eller i anslutning till planområdet.

Grundläggning
Byggnader inom campingområdet för service, recep-
tion m.m. har dels uppförts som platta på mark, kryp-
grund och murad grundläggning.

Befintliga stugor är uppförda med plintgrund.

Miljöstation inom campingområdet.

Jordartskarta med teckenförklaring inom och i anslutning till 
planområdet. Källa: SGU
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Del 3 – Föreslagen utveck-
ling
Bebyggelse
Ekuddens camping
I gällande plan (1493-P44) är campingområdet i hu-
vudsak reglerat till säsongscamping, endast ett mindre 
område i anslutning till receptionen är planlagt för 
åretruntcamping. Föreslagen detaljplan medger året-
runtcamping på hela campingområdet. Med åretrunt-
camping avses samma förutsättningar gälla under hela 
året, d.v.s. att samma möjligheter att bedriva camping 
under t.ex. sommar som under vinter.

Med camping avses inga typer av varaktigt boende. 
Hotell, vandrarhem och andra typer av tillfälligt boen-
de ingår inte heller i användningen. Komplement till 
camping, såsom t.ex. reception, restauranger, service-
hus, tekniska anläggningar, parkering, lekplatser m.m. 
ingår i ändamålet.

Campingplatser avser endast tillfällig uthyrning och 
för enkelt flyttbara enheter. Camping kan inte styckas 
upp i flera mindre fastigheter för enskilt boende.

Campingstugor för campingens verksamhet ingår i 
ändamålet i den omfattning som anges i planen. Två 
områden för campingstugor och dylika byggnader har 
planlagts, dels ett område med befintliga campingstu-
gor och ett icke tidigare exploaterat område. Camping-
stugor får uppföras på bekostnad av campingplatser. 
Marken kan även användas för camping (husvagnar, 
tält, husbilar och motsv.).

I 1493-P44 är befintlig stugby i campingområdets väs-
tra del planlagd för campingstugor utan bestämmelse 
för utformning eller exploateringsgrad. Någon bebyg-
gelse inom området har inte tillkommit sedan planens 
laga kraftvinnande. Området föreslås i rubricerad de-
taljplan regleras med avseende på utformning, högsta 
byggnadshöjd 4,0 meter och exploateringsgrad, högst 
1/2 av området får bebyggas varav varje byggnad högst 
får vara 60 m2 byggnadsarea.

Det område som föreslås bebyggas med stugor och 
dylika byggnader är i 1493-P44 planlagt för säsongs-
camping. Området är skogsbevuxet och sluttar rela-
tivt kraftigt västerut, berg i dagen förekommer inom 
framförallt den norra delen av området. Området ingår 
i campingen men har inte tidigare använts för cam-
ping med anledning av de ogynnsamma förhållandena 
för uppställning av husvagnar, husbilar och tält. För 
att tillvarata området föreslås möjligheten att bebygga 
området. 

Det rubricerade området domineras helt av tall, varav 
flertalet är gamla och grova. Enstaka fågelbär, ek, rönn, 
vårtbjörk, sälg och asp finns även inom området och 
utgörs även i form av sly. Området har i den till planen 
hörande naturvärdesinventeringen getts naturvärdes-
klass 3, förekomst av gammal tall, döda stående tallar 
och förekomst av rödlistade svampar. 

Klasseringen och förekomsten av rödlistade arter, 
tallticka bedöms i sig inte utgöra hinder för byggnation 
på området. Däremot är det viktigt att ny byggnation 
anpassas till befintlig terräng och vegetation vad gäller 
placering, grundläggning och utformning. Parkering 
kan med fördel förläggas i anslutning till tillfartsvägen, 
detta för att minimera intrång i befintlig vegetation. 
Området föreslås regleras på jämbördigt sätt som be-
fintligt stugområde i campingens västra del.

Friluftsbadet
Inom friluftsbadets område, i anslutning och väster om  
Ekuddens camping har ett begränsat område planlagts 
för byggrätt med utgångspunkt från bestämmelse i un-
derliggande plan. Här möjliggörs funktioner kopplade 
till badet, såsom t.ex. toaletter, omklädning, förråd och 
försäljning.

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik
Några förändringar i befintligt gång- och cykelnät har 
ej föreslagits under detaljplanens framtagande.

Campingområdet skall fortsättningsvis hållas öppet för 
allmänheten, för att stärka skyddet har viktiga stråk 
fått bestämmelse om att marken skall vara tillgänglig 
för allmän gång- och cykelstrafik likt i underliggande 
plan.

Naturvärden
Naturområdet inom planområdet har justerats utifrån 
till planen hörande naturvärdesinventering. Resultatet 
av inventeringen visar att det finns naturvärden som 
angränsar till Gamla Ekuddens naturreservat. Detta 
område är i 1493-P44 planlagt för camping, områ-
det har dock ej ianspråkstagits och utgörs vid planens 
framtagande av skogsområde.I rubricerad plan har na-
turområdet inom planområdet utökats vid övergången 
till det angränsande naturreservatet.
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Strandskydd
Väster om planområdet ligger Vänern, vilken omfattas 
av utökat strandskydd enl. Länsstyrelsen i Västra Göta-
land läns beslut 2014-10-01 (300 meter). Strandskyd-
det inom planområdet är upphävt, eftersom gällande 
plan delvis ersätts med ny detaljplan inträder strand-
skyddet i enlighet med 7 kap. 18 g § miljöbalken.

Inom den del av planområdet där strandskydd inträder 
föreslås markanvändning för kvartersmark (frilufts-
område, camping och parkering) och allmänna platser 
(natur).

Skäl för upphävande av strandskydd
För upphävande av strandskydd i en detaljplan för-
utsätts att det finns särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ 
miljöbalken). De särskilda skäl som får beaktas vid 
prövning om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet avser områden som:

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgo-
doses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ange-
läget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse.

Kommunen anser att det finns flera särskilda skäl som 
föreligger för upphävande av strandskydd inom rub-
ricerad detaljplan, dessa är: Området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som göra att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet inte kan tillgodoses utanför området och behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet.

Sjösättningshamnen i planområdets västra del anlades 
förmodligen i samband med byggnationen av den di-
rekt angränsande båtgården. Området har redan tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften, vidare måste sjösättnings-
hamnen för sin funktion ligga vid vattnet. Området 
bedöms även till viss del för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse.

Sjösättningshamnen sörjer ett gemensamt behov för 
brygganläggning och har lokaliserats i direkt anslut-
ning till Ekuddens båtgård vilket bl.a. bidrar till 
minskade transporter. Den gemensamma bryggan-
läggningen är ett allmänt intresse, alternativet till den 
gemensamma anläggningen hade varit enskilda anlägg-
ningar vilket inneburit att större strandområden hade 
tagits i anspråk. På detta sätt bedöms åtgärden gynna 
friluftslivet, allmänhetens tillgång till strandområden 
samt orörda strandområden för djur- och växtliv.

Området vid sjösättningshamnen och båtgården 
bedöms ha låga naturvärden, vilket redovisas i natur-
värdesinveteringen.

Strandskydd för campingområdet är till skillnad från 
sjösättningshamnen upphävt i underliggande detalj-
plan. Den föreslagna förändringen innebär att cam-
pingverksamheten i större utsträckning kan bedrivas 
under hela året från tidigare endast under säsong samt 
utökning av övernattningsplatser i stugor.

Ekuddens camping tillsammans med näraliggande 
friluftsområden har funnits på området sedan 1950-ta-
let och är väletablerat som besöksmål för turism och 
friluftsliv. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt 
försvarbart att förorda en ny plats för verksamheten.

Även om strandskydd upphävs inom campingområ-
det, innebär detta inte att allmänhetens rätt att vistas 
i strandskyddsområdet försvinner. Detta har reglerats 
med bestämmelse i plankartan för området närmst 
strandlinjen samt inom campingområdet.

Del 4 – Risker
Trafikstörningar och buller
Vårdslös, trafikfarlig och hänsynslös bilkörning (även 
s.k. buskörning) förekommer på vägar i anslutning till 
camping- och friluftsområdet i planområdets sydvästra 
del. Detta skapar framförallt irritation hos camping-
gäster och andra besökare i området. Kommunens 
möjligheter att stävja detta innefattar främst trafikreg-
leringar samt fysiska hinder.

Vårdslös, trafikfarlig och hänsynslös bilkörning är brott 
enligt trafiklagstiftningen och kan dömas för t.ex. 
vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan.
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Bullerberäkningar anses ej nödvändiga eftersom inga 
verksamheter inom planområdet har riktlinjer för bul-
lernivåer (jfr t.ex. bostäder).

Transport farligt gods
Närmsta väg avsedd för farligt gods (Marieforsleden) 
ligger knappt 900 meter söder om planområdet. Ge-
nerella rekommendationer från Länsstyrelser i Sverige 
anger att en riskhanteringsanalys skall genomföras när 
nya detaljplaner upprättas eller ändras inom 150 meter 
från väg eller järnväg avsedd för farligt gods.

Med beaktande av ovanstående bedömer kommunen 
att riskbedömning för farligt gods som obefogad.

Närliggande/tillkommande störan-
de verksamheter
Planområdet gränsar i huvudsak till naturområden 
samt Ekuddens bassängbad och båtgård. Närmsta 
bostadsbebyggelse ligger drygt 500 meter söder om 
planområdet. Inom naturområden betar kreatur sä-
songsvis, det berörda området är inhägnat.

Föreslagen detaljplan innebär att befintlig camping-
verksamhet utökas från säsongscamping till åretrunt-
camping. Den föreslagna planen bedöms inte inne-
bära oacceptabla förändringar för närområdet.

Klimatförändringar
Hantering av risken för ökade vattennivåer har blivit 
allt mer viktigt. Klimatförändringar förutspås orsaka 
både havsnivåhöjning och fler extrema vädersituatio-
ner, vilket ökar risken för översvämningar som tros 
komma oftare och bli allt värre. Detta gör att det nöd-
vändigt att anpassa planering och byggande till dessa 
förändrade förutsättningar.

Det finns flera studier som SMHI har arbetat fram, 
bland annat Fördjupad studie rörande översvämningsris-
kerna för Vänern – Slutrapport (Rapport Nr 2010-85)
och Klimatanalys för Västra Götalands län (Rapport nr 
2011-45). Länsstyrelsen har tagit fram publikationen 
Stigande vatten som är ett bra hjälpmedel vid planering 
nära översvämningshotade områden.

Mariestads dimensionerande höjd för översvämnings-
risk är +46,70 (RH2000). Vid nybyggnation ska därför 
vattnet ha möjlighet att stiga till denna nivå utan att 
byggnaden tar skada.

Inom planområdet föreslås inga bostäder eller sam-
hällsviktiga funktioner såsom skolor, vårdbyggnader 
m.m. Föreslagen bebyggelse inom planområdet är av 
enklare karaktär och anses inte behöva uppfylla kraven 
för permanent bebyggelse.

Del 5 - Miljökonsekvenser
Kommunen har genomfört samråd med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-
förordningen (1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen (2010:900) gällande rubricerat detaljplane-
förslag. Länsstyrelsen meddelade i yttrande dat 2016-
03-21 att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens 
genomförande, inte går att utesluta och att detta behö-
ver utredas vidare i en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensveskrivningens avgränsning och om-
fattning har samråtts med länsstyrelsen.

BG&M Konsult AB har på uppdrag av Mariestads 
kommun upprättat en miljökonskvensbeskrivning 
tillhörande detta förslag till detaljplan. Till miljökon-
sekvensbeskrivningen finns även en naturvärdesinven-
tering av Ekuddens camping m.m. framtagen av Pro 
Natura.

Bedömning 
I underliggande plan, detaljplan för Ekuddens ca-
ping m m, (Marieholm 10:1), Mariestad, Mariestads 
kommun (1493-P44) har avvägningar gjorts enligt 
miljöbalken 3-5 §§ avseende försiktighetsprincipen, 
lokaliseringsreglen och hushållnings- och kretslopps-
principen.

Sedan 1493-P44 togs fram ställs allt större krav på 
redovisning och motivering för bl.a. upphävande av 
strandskydd samt planer och program påverkan på 
miljö m.m.

Den sammanvägda bedömningen som framförs i mil-
jökonsekvensbeskrivningen är att genomförandet av 
planen påverkar de naturvärden som finns inom plane-
rat område för bebyggelse samt friluftslivet. I planför-
slaget ska skyddsvärda träd bevaras och ny bebyggelse 
anpassas till dessa förutsättningar. Genomförandet och 
införandet av åretruntverksamheten kan innebära att 
Ekuddenområdet används i större utsträckning även 
om detta inte bedöms ha någon avsevärd påverkan på 
området som helhet.

Kommunen är fortsatt angelägna om att allmänheten 
skall ha tillgång till frilufts-, natur- och strandom-
råden. Detta har tillgodosetts vid utformningen av 
detaljplanen.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas olika åtgär-
der för att minska eventuell påverkan på naturvärden 
och friluftslivet vid planens genomförande.
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Del 6 - Genomförande
Nedan redovisas de organisatoriska, tekniska, ekono-
miska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens 
(2010:900) regler för normalt planförfarande. Dess 
olika steg redovisas nedan. Aktuellt skede är fetmarke-
rat.
• Samråd - Dialog med länsstyrelsen, myndighe-

ter, företag, föreningar, närboende, allmänhet 
m.fl. Syftet med samråd är att förbättra besluts-
underlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan.

• Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs 
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 
Handlingarna revideras då det är relevant.

• Granskning- Dialog med länsstyrelsen, myndighe-
ter, företag, föreningar, närboende, allmänhet m.fl. 
Granskningsskedet har samma syfte som samråd, 
d.v.s. förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlig-
het till insyn och påverkan.

• Granskningsutlåtande - Efter granskningen sam-
manställs inkomna synpunkter i ett granskningsut-
låtande. Handlingarna revideras då är relevant.

• Antagande - Planen antas av kommunfullmäktige 
och träder i laga kraft tre veckor efter att beslutet 
är justerat och anslaget, förutsatt att inga överkla-
gande har inkommit.

Preliminär tidplan
Samråd    höst/vinter 2016
Granskning   vinter 2016
Beslut om godkännande  vinter 2016
KS godkännande  vinter 2016
KF antagande   vinter 2016

Tiderna ovan är preliminära och kan komma att för-
ändras under arbetets gång, bland annat beroende på 
synpunkter som inkommer under samråd och gransk-
ning.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Exploatören ansvarar för rättighetsupplåtelser, projek-
tering och byggande av infrastruktur, ombyggnadsåt-
gärder på allmän platsmark med mera.

VA-avdelningen äger och förvaltar ledningsnätet för 
vatten och avlopp, vatten och avloppsledningar inom 
campingområdet/tomtmark ägs och förvaltas av fastig-
hetsavdelningen. VänerEnergi äger elnätet inom områ-
det och ansvarar för drift och skötsel av detta.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen 
vinner laga kraft. Planen gäller tills den upphävs eller 
ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden 
förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

Avtal
Vid detaljplanens framtagande upplåter Mariestads 
kommun Ekuddens camping med nyttjanderättsavtal 
till Nordic Camping & Resort AB.

I avtalet står bl.a. att bolaget inte får upplåta andelsrät-
ter eller hyra ut stugor till samma campinggäst under 
längre tid än 20 veckor vid varje tillfälle. Bolaget äger 
ej heller rätt att uppföra nya byggnader eller anlägg-
ningar inom campingområdet utan kommunens skrift-
liga samtycke. Bolaget äger inte heller rätt att ändra 
befintliga eller tillkommande byggnaders yttre utan 
kommunens skriftliga samtycke.

Lovplikt 
I detaljplaner och områdesbestämmelser kan kommu-
en i vissa fall besluta om minskad eller utökad lovplikt 
inom hela eller delar av planområdet enligt 4 kap. 15 § 
PBL. Minskad lovplikt innebär att det inte behövs lov 
för åtgärder om vanligtvis kräver det. Utökad lovplikt 
innebär att det behövs lov för åtgärder som inte kräver 
det i vanliga fall.

Kommunen bedömer att bygglov för uppställning av 
t.ex. husvagn för åretruntcamping skall undantas. I 
övrigt krävs lov inom planområdet för de åtgärder som 
normalt kräver lov för att tillvarata grannars och all-
männa intressen, såsom t.ex. ianspråkstagande av mark 
för campingändamål (som inte tidigare använts för 
camping), byggnation av stugor och servicebyggnader, 
uppställning av villavagnar m.m.

Marklov inom campingområdet krävs för fällning av 
träd. Träd som har stamdiameter 60 cm eller större får 
endast fällas om de bedöms utgöra fara för miljö, egen-
som eller liv, t.ex. genom att det angripits av sjukdom.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planen ger inte upphov till några förändringar avse-
ende fastigheter.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensam-
hetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor 
handläggs av lantmäteriet. De fastighetsbildningsåtgär-
der som fordras inom kvartersmark för genomförande 
av detaljplanen bekostas av berörd exploatör.

Gemensamhetsanläggningar, servitut m.m.
Inom planområdet finns inga befintliga eller planerade 
servitut eller ledningsrätter.

Fastighetsplan
Ingen gällande fastighetsplan finns inom planområdet. 
Fastighetsplan erfordras ej.

Ekonomiska frågor
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåt-
gärder, kostnader för utredningar, projektering, bygg-
nationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark 
bekostas av berörd exploatör. Detta inkluderar även 
kostnader för ev. flyttning av ledningar, iordningsställ-
ning samt åtgärder i angränsande ytor.

Planavgift debiteras i samband med bygglov.

Tekniska frågor
Behov av ytterligare utredningar och åtgärder
Exploatören ansvarar för detaljutredning angående 
markens bärighet samt utformning av lokal dagvatten-
hantering. Detta ska redovisas i samband med bygglov.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Stadsplaneavdelningen

Adam Johansson  Tina Karling Hellsvik 
Planarkitekt  Stadsplanechef




