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Bedömning av lämpligheten av markens användning 
I föreliggande bilaga redovisas planområdets befi ntliga förutsättningar och kommunens 
bedömning av den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i 
2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900) och föreslagen markanvändning. En samlad 
bedömning redovisas på dokumentets sista sida. 

Riksintressen 
Föreslaget planområde berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 1-2 §§ MB) .
 
Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB
I proposition 1885/86:3 pekats bland annat Värnen med strandområden ut som riksin-
tresse för rörligt friluftsliv. Utpekandet motiveras av områdets särskilt stora värden för 
friluftslivet. 

Vid bedömning av en exploaterings påverkan på riksintresset ska bedömningen, enligt 
förarbetet till Miljöbalken (prop. 19885/86:3), göras utifrån ett helhetsperspektiv av riks-
intresseområdet. Den grundläggande värdekärnan i riksintresset är att områdets karaktär 
ska bevaras. 

Områdesbeskrivning

Planområdet utgörs till största del av skogsmark med barrträd och är kuperat med fl era 
inslag av berg i dagen. Områdets högsta punkt om 81 möh fi nns i dess nordvästra del och 
lägsta om 69 möh i dess sydvästra. Området omfattas av kommunens skogsbruksplan. 
Planen anger att det i områdets västra - sydvästra delar fi nns naturvärden och säsongsvisa 
vattenansamlingar. Precisa naturvärdesklassifi ceringar har dock inte angetts. En naturvär-
desinventering kommer att genomföras till detaljplanens granskningsskede.  

Planområdet ingår i ett större sammanhängande skogsområde i östra delen av Marie-
stads tätort.. Området är välutnyttjat som rekreationsområde med fl era gångvägar. Inom 
planområdet fi nns det cirka sex gångvägar varav ett antal ansluter till gångvägar utanför 
planområdet.  

Det fi nns inga registrerade fornlämningar inom området. Vid en genomsökning i histo-
riska kartor har bebyggelse sannolikt inte funnits på platsen efter 1856. Då planområdet 
överstiger 1 hektar obebyggd mark och en arkeologisk utredning kommer att genomföras 
till planens granskningsskede. 
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Undantag för utveckling av det lokala näringslivet 

Enligt 4 kap. 1 § 2 st. MB utgör inte riksintresset ett hinder för en utveckling av lokalt 
näringsliv.  Enligt Länsstyrelsens rapport Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering 
(2018:46) ska utvecklingen sättas i relation till tätortens storlek och möjliggöra tillräckligt 
med sysselsättningstillfällen för befolkningen. Detta under förutsättning att utvecklingen 
sker med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. 

Kommunen avser att åberopa undantaget för utveckling av lokalt näringsliv för att möjlig-
göra aktuell exploatering inom riksintresseområdet. 

I kommunens gällande Översiktsplan (2018) beskrivs visionen för kommunens befolk-
ningsantal, byggnation av nya bostäder samt tillskapandet av nya arbetstillfällen mot 2030:

• öka med 4000 nya invånare
• bygga 2000 nya bostäder
• öka antalet arbetstillfällen med 1650 inom kommunen och arbetsmarknadsregionen 

Kommunens Näringslivsstrategi (2019) anger övergripande mål för kommunens närings-
livsutveckling  mot 2025. Ett mål rör tillskapandet av arbetstillfällen och anger att 800 nya 
arbetstillfällen ska skapas till 2025. Översiktsplanens vision och de övergripande målen i 
Näringslivsstrategin är tätt sammankopplade och det är av viktigt att samtliga mål uppfylls 
för att skapa en ekonomisk hållbar utveckling långsiktigt. 

Kommunens roll i tillskapandet av nya arbetstillfällen är bland annat i att möjliggöra nya 
företagsetableringar vilket är syftet med aktuellt planförslag.   

Planförslagets påverkan på riksintresset 

Planområdet omfattar cirka 24 hektar mark varav cirka 17 hektar föreslås att ianspråktas 
som kvartersmark eller allmän platsmark för väg. Cirka sju hektar mark föreslås bevaras 
som en buffertzon av naturmark längs med befi ntlig gång- och cykelväg väster om plan-
området. Naturområdets omfattning har dimensionerats för att minska negativ påverkan 
för boende inom bostadsområdet Ladukärr, möjliggöra fördröjning av dagvatten samt be-
vara naturvärden. Efter genomförd naturvärdesinventering kan naturmarkens omfattning 
komma att anpassas beroende på vilka naturvärden som framkommer. Enligt kommu-
nens skogsbruksplan (2016) fi nns naturvärden inom planområdets västra - sydvästra del 
vilket enligt planförslaget till stor del kommer att bevaras som naturmark. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka områdets 
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natur då en betydande del av skogen föreslås att avverkas. Den bevarandevärda naturen i 
områdets västra - sydvästra del kommer till stor del att bevaras. 

Planområdet är ett välutnyttjat område för rekreation och fl era gångstigar fi nns inom om-
rådet. Området bedöms därav har ett friluftsvärde. Vid ett genomförande av planförslaget 
kommer större delen av gångstigarna försvinna. Längs med befi ntlig gång- och cykelväg 
väster om planområdet föreslås en buffertzon med naturmark att bevaras. Inom natur-
marken fi nns det fortsatt möjlighet till rekreation även om naturområdet blir väsentligt 
mindre. Kommunen bedömer att områdets rekreations- och friluftsvärde kommer att 
påverkas vid ett genomförande av detaljplanen. 

Inom planområdet fi nns inga registrerade fornlämningar eller andra kulturhistoriskt vär-
defulla objekt. Med utgångspunkt från aktuellt kunskapsläge bedöms därför inte planför-
slagets genomförande påverka några kulturhistoriska värden. 

Samlad bedömning 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte innebär påtaglig skada 
på riksintresset för rörligt friluftsliv. Bedömningen motiveras av att planförslaget avser att 
bevara områdets naturmark med högt naturvärde, naturmarken kommer fortsatt också 
har ett visst rekreations- och friluftsvärde även om dess omfattning är väsentligt mindre 
samt att planförslaget inte har någon påverkan på kända kulturhistoriska objekt.

Kulturmiljövärden
Inom planområdet fi nns inga kända kulturhistoriska objekt redovisade. En begäran om 
arkeologisk utredning har skickats till Länsstyrelsen. Resultatet kommer att redovisas i 
granskningsförslaget.  

Landskapsbild
Planförslaget reglerar byggnadshöjden till 10 meter vilket möjliggör byggnation i tre 
våningar. Kommunen bedömer ett genomförande av planförslaget främst kommer att 
påverka landskapsbilden i det södergående siktstråk från området kring östra Muggebo. 
Planområdet sydöstra del angränsar till öppen jordbruksmark där ingen vegetation skym-
mer siktstråket.  

Vad gäller det västra siktstråket föreslår planförslaget att bevara naturmarken längs med 
befi ntlig gång- och cykelväg inom planområdets västra del som en buffertzon mellan 
befi ntliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde och kvartersmarken. Buf-
fertzonen utgörs i dag av skogsmark med till största del tät barrskog vilket bedöms kunna 
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skymma planerade verksamheter. 

Det norra och östra siktstråken bedöms inte påverkas. 

Bedömning 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget innebär en påverkan på 
landskapsbilden i det sydöstra siktstråket då planområdet där ansluter till ett öppna åker-
marker. Den sammanhängande öppna jordbruksmarken i Muggebo är relativt liten och 
omgärdas av skogsmark. Kommunen bedömer att planförslagets påverkan på landskaps-
bilden därför blir liten och att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån påverkan på 
landskapsbilden. 

Naturvärden
Planområdets naturvärden kommer att inventeras under våren 2020. Resultatet kommer 
att inarbetas i planförslagets granskningshandling. Kommunen har med stöd av gällande 
Skogsbruksplan utformat samrådsförslaget. Enligt skogsbruksplanen har naturen i plan-
områdets västra - sydvästra del delvis höga naturvärden och är klassad i huggningsklassen 
S3 - skog som inte bör föryngras på grund av naturskäl. 

Skogskarta (2016) över planområdet 
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Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka områdets 
natur då en betydande del av skogen kommer att avverkas. Den bevarandevärda naturen i 
områdets västra - sydvästra del kommer till stor del att bevaras. 

Anslutning till kommunal infrastruktur  

Anslutning till VA- nätet 

Föreslaget planområde omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten- och 
avlopp. Vid ett genomförande kommer verksamhetsområdet att utvidgas till att även om-
fatta aktuellt planområde. Inriktningen är att ansluta området från nordväst via Vadsbovä-
gen. 

Allmänna VA- ledningar inom kvartersmark kommer att skyddas genom offi cialservitut. 

Planområdet berörs av en befi ntlig tryckvattenledning från Bångahagen som ansluter till 
Ljungvägen, Ladukärr.. I samband med planens genomförande kommer ledningen att 
fl yttas.  

Elanslutning 

Vänerenergi ansvarar för områdets elförsörjning och har bekräftat att det fi nns förutsätt-
ningar för att elansluta planområdet. Ingen kvartersmark kommer att avsättas för trans-
formatorstationer. Placering av transformatorstationerna ska anpassas efter bebyggelsens 
utformning inom kvartersmarken.  

Väganslutning 

Planområdet ska väganslutas via ny anslutning till Marieforsleden. 

Anslutning till gång- och cykelvägnätet 

Med anledning av planområdets tätortsnära läge fi nns goda förutsättningar för arbets-
pendling med cykel. Inriktningen är att ansluta planområdet till det kommunala gång- och 
cykelvägnätet enligt planillustrationen. För den norra anslutningen, längs med Mariefors-
leden fi nns det i gällande detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestads centralort, Marie-
stads kommun (1493-P198) planförutsättningar för anläggande av kommunal gång- och 
cykelväg längs med Stockholmsrondellen som sedan kan anslutas till planområdet. 

Hantering av dagvatten
Vid ett genomförande av planförslaget kommer en betydande del av planområdets natur-
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mark att bebyggas och hårdgöras. Det innebär att volymen uppkommet dagvatten inom 
området väsentligt kommer att öka jämfört med idag. Planområdet ingår inte i kommu-
nens verksamhetsområde för dagvatten. Vid ett genomförande kommer verksamhetsom-
rådet att utvidgas till att även omfatta aktuellt planområde.

Då planområdet är högt beläget inom tätorten måste uppkommet dagvatten fördröjas 
inom planområdet för att inte riskera översvämningar nedströms i ledningssystemet. Den 
naturmark som föreslås längs med befi ntlig gång- och cykelväg i västra delen av plan-
området, kommer delvis att nyttjas för  dagvattenfördröjning. Planområdet har en tydlig 
marklutning åt sydväst och en anslutning till befi ntligt ledningsnät för dagvatten planeras 
vid Ladukärrsvägens vändplats.

Kommunens inriktning är att vid ett genomförande av planförslaget ska planområdets 
belastning på ledningsnätet för dagvatten inte ska öka jämfört med idag. 

Kommunen kommer till detaljplanens granskningsskede att utreda hanteringen av dag-
vatten inom planområdet. 
 
Geotekniska markförhållanden   
En geoteknisk förstudie genomfördes inom planområdet vintern 2020. 
Förstudien konstaterar att markens geotekniska förutsättningar är lämplig för föreslagen 
markanvändning. 

Översvämning till följd av skyfall
Kommunen kommer till planförslagets granskningshandling att utreda planområdets 
påverkan vid en översvämning till följd av ett 100- årsregn. 

Risker kopplat till transporter med farligt gods 
Planområdet ligger inom 150 meter från Marieforsleden som är utpekad sekundär led 
för transporter med farligt gods. I planförslagets bilaga PM - Risksbedömning avseende 
transporter med farligt gods (2020) redogörs för planområdets riskbild kopplat till farligt 
godstransporterna samt förslag på skyddsåtgärder. 

Enligt föreslagna skyddsåtgärder ska brandfarliga vätskor förhindras att rinna mot plan-
området. Befi ntligt dike längs med Marieforsleden bedöms uppfylla säkerhetsåtgärdens 
funktionskrav. 

Med föreslagna skyddsåtgärder bedömer kommunen riskerna för planområdet som ac-
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ceptabla. 
 
Risker kopplat till Bångahagens deponi och återvinnings-
central 
Cirka 100 meter öster om planområdet ligger Bångahagens deponi och återvinnings-
central. I samband med upprättandet av detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestads 
centralort, Mariestads kommun som i norr angränsar till aktuellt planområde, togs en 
riskbedömning avseende brand och miljö fram (2016). I riskbedömningen analyserades 
ett antal riskscenarion påverkan på planområdet. Bland annat risk för brand, lukt och gas 
och förorenade jordmassor. Enligt riskbedömningens slutsats var riskerna vid genomför-
andet för detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun 
acceptabla. 

Bedömning 

Kommunen bedömer att riskbedömningens (2016) analys och resultat är applicerbart på 
aktuellt planområde och att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån dess närhet till 
Bångahagens deponi och återvinningscentral. 

Samlad bedömning
Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån följande allmänna 
och intressen:  

• Påverkan på riksintressen enligt 4 kap. Miljöbalken (1998:808)(MB). 
• Påverkan på landskapsbild
• Anslutning till kommunal infrastruktur
• Risker kopplat till Bångahagens deponi och återvinningscentral 
• Geotekniska förhållanden
• Risker kopplat till farligt godstransporter

Följande allmänna intressen kommer att hanteras till granskningshandlingen: 
• Hantering av dagvatten
• Översvämningsrisk till följd av skyfall
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på arkeologiska värden



11




