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Detaljplanens syfte
Syfte och huvuddrag
Planändring syftar till att medge utökad byggrätt inom stadsplan för Katrineforsområdet i
Mariestad (16-MAF-1020).
Planändringen innebär att:
- mark som i gällande stadsplan omfattas av prickmark och som ej får bebyggas tas bort
och ersätts med byggrätt
- mark som i gällande stadsplan är avsedd för skyddsområde tas bort och ersätts med
byggrätt
- högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 10,8 meter till 20 respektive 32 meter inom
delar av området
- mark som omfattas av skyddsområde för högspänningsledning tas bort och ersätts med
byggrätt
Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och tillbyggnad av
befintlig industri på området.
Marken inom planområdet är avsedd för industriändamål genom stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF-1020). Området är bebyggt och används för industriändamål.
Planändringen avser pröva lämpligheten i att ändra bestämmelser om högsta tillåtna
byggnadshöjd, borttagande av prickmark och skyddsområde. Ändringarna bedöms kunna
prövas genom en planändring, detta eftersom åtgärderna bedöms rymmas i gällande
stadsplans syfte. Således behöver inte hela den lämplighetsbedömning som vanligtvis sker
vid upprättande av en ny detaljplan göras. Föreslagen planändring ska därmed inte ersätta
gällande stadsplan utan ändringarna görs i den ursprungliga planen. Således gäller stadsplanen i den ändrade formen när den fått laga kraft.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planändringen omfattar en begränsad del av stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad
(16-MAF-1020). Planändringens omfattning framgår av plankartan samt i illustrationerna
på sidan 7. Berörd fastighet av planändringen är del av Gärdet 4:2 och del av Luten 14.
Gärdet 4:2 ägs av Metsä Tissue AB och Luten 14 ägs av kommunen.
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Planförfarande
Kommunen beslutade att starta planändringen 2020-01-13. Planändringen handläggs med
standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till ändring av
detaljplan har varit föremål för samråd under våren 2020.
Till granskningsskedet har flera förändringar skett, de största förändringarna är hur
planändringen genomförs och redovisas. Vid samrådsskedet redovisades en ny plankarta
som avsågs ändra två gällande stadsplaner, till granskningen sker ändringarna i de två
ursprungliga stadsplanerna. Därmed genomförs två planändringar med parallella planprocesser.
Eftersom gällande stadsplan ändras och inte ersätts med ny detaljplan ska endast prövning ske utifrån de ändringar som förslaget innefattar. Det innebär att det inte sker någon
ny lämplighetsprövning för de delar som inte ändras. Till exempel prövas inte markanvändningen på nytt eftersom den inte ändras.
Planändringen avser endast pröva ändrad högsta tillåtna byggnadshöjd, ändring av markens utnyttjande genom borttagande av prickmark och upphävande av skyddsområde. I
övrigt gäller befintliga bestämmelser om markanvändning (industri) och prövas inte på
nytt i denna plan.

Gällande plan
Gällande plan för området är stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF1020). Planen fastställdes 1 november 1946. Planen anger att markområdet är avsett för
industriändamål och högsta byggnadshöjd är 10,8 meter. Inom delar av området har
skyddsområden lagts ut. Stora delar av stadsplanen har ersatts av nyare detaljplaner, vilka
delar som ersatts och omfattningen redovisas i plankartan.
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Plankarta tillhörande stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF-1020).
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Område som omfattas av planändringen

Flygfoto från 2018 med gällande fastighetsgränser samt ungefärligt markerat område som omfattas av
planändringen.
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Överväganden
Bedömning av lämpligheten av markens användning
Kulturvärden
Riksintresse för kulturmiljövård Mariestad [R17] 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) omfattar de allra mest centrala delarna av Mariestad och Gamla stan. I riksintressebeskrivningen
och uttryck för riksintresset omnämns domkyrkan enskilt.
Som underlag för prövning av planerad utveckling av området och med byggnadshöjd
på 35 meter har påverkan på riksintresset utretts särskilt. Bedömning av påverkan på
riksintresset har skett från två siktstråk, från söder (Väg 26) och från norr (Skeberga/
Vänern). Bedömningen är att från söder är de negativa konsekvenserna små och från norr
är konsekvenserna måttliga. För att minimera konsekvenserna och undvika påtaglig skada
föreslås till exempel att använda material och uttryck för de nya byggnaderna som lättar
upp det horisontella avtrycket mot horisonten genom ljusa kulörval och avtrappande
volymer. Övriga åtgärder för att motverka fortsatt fragmentisering som föreslås i kultur
miljöutredningen kan inte regleras eller uppnås i denna detaljplaneändring.
Risker för människors hälsa och säkerhet
Metsä Tissue AB som bedriver verksamhet inom planområdet är klassad som en Sevesoverksamhet med lägre kravnivå. Bolget förvarar gasol i tre tankar om 98 m3, 150 m3 samt
11 m3 (propantank för trucktankning). Gasolen levereras 4-5 gånger i veckan med lastbil
och pumpas in till gasoltankarna. Gasoltank och lossningsplats är placerade i EX-område,
vilket innebär att det inte ska förekomma någon tändkälla.
Gasoltankarna är placerade på västra sidan av Tidan, drygt 40 meter från strandkanten.
Avståndet till närmsta byggnad är cirka 30 meter. Från det område som omfattas av aktuell planändring är avståndet till gasoltankarna drygt 200 meter. Planändringen innebär att
mark som i gällande plan utgör skyddsområde tas bort och ersätts med byggrätt. Avståndet till gasoltankarna som berörs av denna ändring är som minst drygt 200 meter.
Vid lossning av gasol från lastbil finns risk för att det kan uppstå läckage till exempel
genom flänsläckage eller ett slangbrott, vilket behöver beaktas. Om detta sker finns fisk
för gasmolnsbrand, jetflamma eller en gasmolnsexplosion. Risken för detta bedöms dock
som mycket liten eftersom det finns rutiner och system för att förebygga detta.
Vid en brand inom verksamhetens område bedöms risken vara liten för att det påverkar
gasoltankarna eftersom det är cirka 30 meter från närmsta byggnad till gasoltanken.
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I händelse av brand på området finns rutiner för att stänga av huvudkranen till gasolen.
Räddningstjänst har även möjlighet att starta sprinkling av gasoltanken för kylning. För att
skydda mot brand i flislager finns en betongmur.
Insatsplaner och rutiner för nödlägesberedskap vid brand finns i verksamhetsledningssystemet. I verksamheten finns även ett räddningsvärn.
Sammantaget bedöms inte aktuell planändring innebära några förändringar vad gäller
risken till allvarliga kemikalieolyckor. Detta eftersom avståndet mellan gasoltankarna och
det område som berörs av planändringen är mer än 200 meter.
För området gäller i gällande stadsplan att marken är avsedd att användas för industriändamål. Planändringen innebär ingen ändrad användning. Planändringen innebär att
industribyggnader tillåts uppföras något närmare befintlig bostadsbebyggelse i den östra
delen av området mot bostadshusen på Hagalundsgatan och Stengårdshults allé och längs
Sandbäcksvägen. Avståndet mellan föreslagen industribebyggelse och befintlig bostadsbebyggelse är som minst cirka 65 meter.
Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industribebyggelse får
utgöra förutsättningar för vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att ge upphov till
störningar för boende. Mellan industribyggnaderna och bostäderna planeras en vall uppföras i syfte att skärma av buller och andra olägenheter från verksamhetsområdet.
Planändringen bedöms inte medföra någon förändring vad gäller lukt eller ljus. Området
är bebyggt och planlagt för industrianvändning. Ljussättning inom indusriområdet ska ske
på ett sådant vis att det inte ger upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Högre byggnader är placerade som närmst cirka 65 meter från befintlig bostadsbebyggelse. Den högre bebyggelsen väntas påverka bostäderna genom att områdena skuggas tidigare på eftermiddagen. Bostadsbebyggelse och tomter kommer dock fortsatt ha tillgång
till sol- och dagsljus och den föreslagna förändringen bedöms inte innebära oacceptabla
konsekvenser.
Miljö
Planändringen bedöms inte medföra några förändringar vad gäller utsläpp till luft jämfört
vad befintlig plan kan innebära.
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Infrastruktur
Planområdet är sedan tidigare bebyggt och är anslutet till kommunal infrastruktur såsom
väg, gång- och cykelvägar, el, vatten- och avlopp m.m. Trafik till området angörs via Sandbäcksvägen öster om planområdet. I den planerade utbyggnaden ska all trafik till området
angöras söderifrån via Marieforsleden.

Planeringsunderlag och utredningar
Till planändringen hör utöver denna planbeskrivning, plankarta och följande underlag:
Bullerutredning, 2020-04-23
Kulturmiljöutredning, 2020-04-28
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-03-17
PM Illustrationer - Ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i Mariestad
Samrådsredogörelse

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplan inte antas medföra betydande miljöpåverkan, därmed behöver inte en strategisk miljöbedömning
genomföras, ej heller någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
De miljökonsekvenser som planändringen kan ge upphov till såsom påverkan på kulturmiljö och risker för miljö och människors hälsa och säkerhet bedöms kunna hanteras
inom ramen för planbeskrivningen.

Beräknade bullervärden
En redovisning av beräknade bullervärden utgör underlag för planändringen. Enligt utredningen bedöms inga riktvärden för industribuller vid bostadsbyggnader överskridas.

Beskrivning och genomförande
Motivering av planbestämmelser
Planändringen innefattar ändring av utformningsbestämmelse byggnadshöjd, borttagande
av prickmark och skyddsområden.
Ändring av högsta tillåtna byggnadshöjd motiveras utifrån föreliggande behov samt att
det i planeringsarbetet inte framkommit något som talar emot en sådan högre byggnadshöjd som föreslås. Den högre bebyggelsen bör utformas med beaktande av de rekommendationer som föreslås i kulturmiljöutredning med till exempel ljusa kulörer.
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Borttagande av prickmark (mark som ej får bebyggas) motiveras med att den berörda
marken redan är bebyggd och motivet till prickmarken i gällande plan, att området var
avsett för järnvägsspår är inte längre aktuellt.
I planändringen föreslås olika områden som är avsedda för skyddsområden (Si) och (Sh)
tas bort. Skyddsområde (Si) avser utgöra mark som inte får bebyggas eller användas för
upplag, skyddsområde (Sh) utgör särskilt skyddsområde för högspänningsledning.
Delar av bestämmelsen (Si) föreslås tas bort och ersättas med byggrätt. Området som är
utlagt i väst-östlig riktning och skiljer två byggrätter ifrån varandra i nordlig och sydlig
riktning väntas inte medföra några konsekvenser för allmänheten. Det Si-område som
delivs utgår i den östra delen motiveras utifrån rådande behov, anpassning och hänsyn
till näraliggande bostadsbebyggelse ska ske. Mellan tillkommande industribyggnader och
bostadshusen planeras en vall som skyddsåtgärd.
Eftersom det inte finns någon eller planeras uppföras någon högspänningsledning i
området föreslås denna bestämmelse tas bort och ersättas med byggrätt för att tillgodose
rådande behov.

Prövning enligt annan lag
Planerad utveckling av befintlig verksamhet på Katrinefors bruk är tillståndspliktig enligt
9 och 11 kap. miljöbalken (1998:808).
I samband med planarbetet har inga forn- eller kulturlämningar påträffats inom de områden som avses ändras genom denna detaljplan. Ingrepp i eller vid fornlämning kräver
tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950).
Byggnader högre än 20 meter ska i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas
(flyghinderanalys) av Luftfartsverket. Byggnader och andra föremål som är högre än
45 meter ska anmälas av exploatören till Försvarsmakten enligt 6 kap. 25 § luftfartsförordningen (2010:770) senast fyra veckor före byggstart. Med andra föremål avses t.ex.
skorstenar, master eller liknande.
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Illustrationer
Planändringens konsekvenser för boende och miljön illustreras och redovisas i ett planeringsunderlag som tillhör planändringen. Nedan beskrivs innebörden av ändringarna,
motiv och konsekvenser.
Planändringen innebär att:
1. mark som i gällande plan inte är avsedd att bebyggas och omfattas av prickmark
tas bort och ersätts med byggrätt. Prickmarksområdet som lagts ut sammanfaller med
järnvägsspår på området i den ursprungliga grundkartan tillhörande stadsplanen från
1946. Området är idag överbyggt och det finns inget behov av järnvägsspår på området.
Bedömningen är att prickmarken kan tas bort utan att det innebär några negativa konsekvenser. Området är som nämnt redan bebyggt och ändringen är en anpassning till
befintliga förhållanden.
2. mark som omfattas av skyddsområde (Si) och delar upp byggrätten i en nordlig och
sydlig del tas bort. Skyddsområdet är utlagt mitt på industriområdet utan någon vidare
motivering i beskrivningen tillhörande stadsplanen. För att möjliggöra en sammanbyggd
enhet föreslås detta skyddsområde tas bort. Ändringen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för människors säkerhet, erforderliga skyddsåtgärder för till exempel
brandspridning och liknande bedöms kunna uppfyllas på andra sätt än genom bebyggelsefria zoner om så erfordras. Till exempel genom brandklassad fasad.
3. mark som omfattas av skyddsområde (Si) och skyddsområde för högspänningsledning
(Sh) i den södra delen av området tas bort och ersätts med byggrätt. Inom det område
som omfattas av bestämmelsen skyddsområde för högspänningsledning (Sh) finns ingen
högspänningsledning och det planeras heller inte för att anläggas någon sådan ledning i
detta område. Det skyddsområde (Si) som ligger i anslutning till skyddsområde för högspänningsledning (Sh) bedöms också kunna tas bort utan påverkan på människors hälsa
och säkerhet. I stadsplanen planlades en allmän väg strax söder om ovan angivna skyddsområden. Området som berörs av vägen har ersatts av en senare plan i vilken marken är
planlagd för enksilt ändamål, industri. Således finns inte längre något behov av skydd till
allmän plats.
4. delar av mark som omfattas av skyddsområde (Si) i den östra delen av utgår och ersätts
med byggrätt. Ändringen motiveras av rådande behov.
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5. högsta tillåtna byggnadshöjd inom två mindre delar av området ändras från 10,8 meter
till 20 respektive 32 meter. Motivet till denna ändring är för att tillgodose rådande behov.
I planeringsarbetet har den högre höjden utretts utifrån allmänna och enskilda intressen
såsom påverkan på stadsbilden samt vad bebyggelsen ger för skuggningseffekter. Kommunens bedömning är att ändringen inte innebär någon konflikt med ovanstående.

Förändringar i fastighetsindelning
Nedan beskrivs hur planändringen påverkar rättigheter inom planområdet. Ägaren till
belastande fastighet ska hos lantmäterimyndigheten ansöka om och bekosta erforderlig
lantmäteriförrättning för upphävande av rättigheter.
Gärdet 4:2 inom planområdet belastas av följande rättigheter i sin helhet eller delvis:
Ledningsrätt 1680-791.1 (dagvattenledning) till förmån för Mariestads kommun
Ledningsrätt 1680-791.4 (vattenledning) till förmån för Mariestads kommun
Ledningsrätt 1493-421.1 (dagvattenledning och tillhörande anordningar) till förmån för
Mariestads kommun
Alla ovanstående ledningsrätter föreslås upphävas.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Planändringen ändrar stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF-1020). Efter planändringens lagakraftvinnande gäller planen i dess ändrade form och utgör underlag för prövning om till exempel fastighetsreglering och bygglov.
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