
Samrådsredogörelse
Detaljplan för Tranan 3,
Mariestad centralort, Mariestads kommun

Juni 2020



Kontaktuppgifter
Mariestads kommun
Planenheten
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkogatan 2
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se



3

Förslag till detaljplan för Tranan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun har varit fö-
remål för samråd under perioden 7 maj 2020 till 4 juni 2020. De synpunkter som inkom-
mit under samrådstiden redovisas och kommenteras i denna samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utöver fortsatt centrumverksamhet.
Fastigheten används idag för kontorsverksamhet och fastighetsägaren planerar för att 
ställa om delar av lokalytorna för bostäder, detta medger inte gällande plan för fastigheten 
och behöver således ersättas med en ny detaljplan.

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom fast fornlämning, stadslager. Till-
stånd till ingrepp i fornlämning krävs för alla ingrepp.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövnings-
grunderna.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd (MB 7kap)
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik
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Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs 
från allmän synpunkt. (standard, efter 1 januari 2015)
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning enligt denna lag ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt.

Naturmiljö
Kommunen avser upphäva strandskydd i detaljplanen. Kommunen åberopar 7 kap. 18 c § 
punkt ett MB som särskilt skäl.
Planområdet är idag bebyggt och ingår i en kvartersstruktur. Kommunen bedömer att 
området därför saknar betydelse för strandskyddets betydelse.
Länsstyrelsen håller med kommunens bedömning vad gäller det särskilda skälen som 
åberopas i underlaget.

Kulturmiljö
Planområdet ligger inom fast fornlämning, stadslager. Tillstånd till ingrepp i fornlämning 
krävs för alla ingrepp.

Syftet med planen är att möjliggöra boende utöver befintligt centrumändamål. Fastighe-
ten ligger inom riksintresse för kulturmiljö - Mariestad [R 17]. Aktuell fastighet angränsar 
även till byggnadsminne i söder och äldre reveterad trähusbebyggelse öster och väster om 
fastigheten, sannolikt till stor del 1800-talsbebyggelse.

Planbeskrivningen nämner det sena 1800-talets esplanadstadsideal som aktuellt för Tra-
nan 3. Men även riksintressets övriga uttryck är till stor del aktuella för berörd fastighet 
och inkluderar exempelvis förvaltnings stadens uttryck med välbevarad trädstadsbebyg-
gelse som speglar hertig Karls stadsgrundningspolitik och strävanden inom kyrkans och 
handelns områden, den i övrigt rätvinkliga rutnätsplanen som tillkom vid regleringen 
1693 och den småskaliga träbebyggelsen med bakgårdar från främst 1700- och 1800-talen.

Den något förhöjda byggnadshöjden utifrån befintlig byggnad skulle kunna innebära inci-
tament till rivning och nybyggnation framöver och den införda utformningsbestämmelsen 
är då av betydelse. Länsstyrelsen skulle med fördel se att planbeskrivningen komplettera-
des med konkretiserade karaktärsdrag avseende riksintresset Mariestad, att förhålla sig till 
vid nybyggnation. Exempelvis uttrycker befintlig byggnad en tydlig ambition av anpass-
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ning till intilliggande äldre byggnad vad gäller takfotshöjd och dess utförande. Detta för 
att göra det möjligt för kommunen att agera utifrån kulturmiljöfråga i samband med even-
tuell bygglovshantering och därmed i något större utsträckning säkerställa att riksintresset 
för kulturmiljö tillgodoses.

Länsstyrelsen vill understryka detta att det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta 
kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör också ett så kallat 
fornlämningsområde (skyddsområde) runt omkring fornlämningens markering på kartan 
vilket har samma lagskydd som själva fornlämningen.

Tillstånd kan komma att villkoras med arkeologiska åtgärder.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer

Länsstyrelsens samlade bedömning
Kommunen noterar att planområdet ligger inom fast fornlämning, stadslager. Detta utvecklas i planbe-
skrivningen inför granskning. 

Råd enligt PBL och MB

Naturmiljö
Kommunen noterar Lännstyrelsens medhåll till kommunens bedömning av upphävande av strandskyddet 
inom planområdet. 

Kulturmiljö
Kommunen beaktar Länsstyreslens yttrande över behovet om förtydligande av förhållning till riksintresset 
kulturmiljö- Mariestad [R 17] och angränsande byggnadsminnen. Kommunen kommer lägga till och 
förtydliga detta i planbeskrivningen inför granskning för att underlätta för bygglov. Kommunen lägger 
även till textavsnitt om kravet för tillstånd vid ingrepp inom fornlämning.  
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Behovsbedömning
Kommunen noterar Länsstyrelsens delade bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas 
fram. 

Räddningstjänsten östra Skaraborg

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
- Räddningstjänstens åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas. 
- Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. 
Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från brandposter” finns 
att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer.

Kommentarer 
Kommunen noterar Räddningstjänstens yttrande om åtkommlighet för räddningsfordon och brandvatten-
försörjning. Kommunens bedömning är att den föreslagna detaljplanen möjliggör för bebyggelse som vid 
bygglovsansökan ska kunna uppfylla kraven för tillgänglighet för räddningsfordon. Planområdet ligger 
centralt och ingår i en kvartersstruktur där brandvattenförsörgningen ska vara utbyggd. 

Lantmäteriet

Grundkartan
I grundkartan saknas vissa traktnamn, t.ex. Mariestad Gamla Staden. Det är viktigt
att fullständiga fastighetsbeteckningar redovisas för att göra det lätt för den som är
berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan samt för att kunna
förstå planbeskrivningen.
I grundkartan saknas även rättigheter, t.ex. ledningrätterna LR 1680-1064.1 samt
LR 1680-1036.1.

U-område saknas
Inom utlagd kvartersmark finns en befintlig ledningsrätt för elkabel samt
transformatorstation till förmån för Mariestad Töreboda Energi AB. Det finns dock
inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan
ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens
avsikt att ledningarna/transformatorstationen ska tas bort behöver detta beskrivas i
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras
med u-område.



7

Planområdets lokalisering och omfattning
Det bör lämpligen av planbeskrivningen framgå att även Mariestad Gamla Staden 6:1 
berörs av planområdet.

Kommentarer

Grundkartan
Kommunen noterar Lantmäteriets yttrande över avsaknad av traktnamn i grundkartan. Grundkartan 
visar fastighetsnamn och gatunamn vilket bedömms fungera för att orientera sig i kartan. Plankartan 
kommer att uppdateras med angivna ledningsrätter. 

U-område saknas
Planbestämmelser för att skydda tillgången till transformatorstationen kommer läggas till i plankartan. 
Ledningaar i Kungsgatan ligger på kommunal mark och U- område och tillgängligheten bedöms därav 
god.  

Planområdets lokalisering och omfattning
Planbeskrivningen kommer kompleteras med information om Fastigheten Mariestad Gamla staden 6:1 
innefattande i planområdet. 

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för Tranan 3 
och har inget att erinra avseende planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar detta. 

Sammanfattning

Följande ändringar har skett i handlingarna

• Tillägg och förtydligande i planbeskrivningen angående riksintresset kulturmiljö- Ma-
riestad [R 17] och fast fornlämning i form av stadslager. 

• Plankartan kommer att uppdateras med angivna ledningsrätter. 
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• Planbestämmelser för att skydda tillgången till transformatorstationen kommer läggas 
till i plankartan.

• Planbeskrivningen kommer kompleteras med information om Fastigheten Mariestad 
Gamla staden 6:1 innefattande i planområdet. 




