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SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för 
att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping. Planen omfattar även 
reglering av befintlig sjösättningshamn, vilken tillkommit utom tidigare 
planlagt område. 

Samtidigt som planen skapar förutsättningar för utveckling av 
campingverksamheten ska den säkerställa friluftslivet och allmänhetens 
tillgång till området.

HANDLINGAR
Detaljplanen omfattar planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
grundkarta, samrådsredogörelse, fastighetsförteckning och 
miljökonsekvensbeskrivning dat september 2016.

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-01-08, Ksau § 8 om 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Ekuddens camping.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i plan- och 
bygglag (2010:900) och SFS 2013:867.

Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m. har varit föremål för 
samråd under perioden november till december 2016. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Till granskningsskedet har 
flertalet förändringar i planhandlingarna skett.

Planområdets lokalisering samt gällande stads- och detaljplaner. Föreslagen planområdesgräns har inritats med röd-
streckad linje.

1.  Bakgrund
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LÄGE OCH AREAL
Planområdet omfattar ca 15 ha mark- och vattenområden och ligger i den 
nordvästra delen på halvön Ekudden, ca 1,8 km nordväst om Mariestad 
centrum.

Planen omfattar i huvudsak Ekuddens camping och näraliggande 
områden. Planområdet gränsar i öster till Gamla Ekuddens naturreservat, 
i söder till Ekuddens tempererade bassängbad samt Ekuddens båtgård, i 
väster dels till Vänern, dels till Ekuddens friluftsområde och bad, i norr 
gränsar planområdet till Vänern. Inför granskningsskedet har detaljplanen 
anpassats i öster till Gamla Ekuddens naturreservat.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Mark- och vattenområden inom och i direkt anslutning till planområdet 
omfattas av fastigheten Marieholm 10:1, vilken ägs av Mariestads kommun.

Mariestads kommun upplåter Ekuddens camping med nyttjanderätt till 
Nordic Camping & Resort AB vid planens framtagande.

DETALJPLANER
Gällande planer för området är detaljplan för Ekuddens camping m m 
(Marieholm 10:1) Mariestad, Mariestads kommun (1493-P44) och 
stadsplan för del av Ekudden (Båtgård) i Mariestad (16-LEE-464). 
Detaljplan för Ekuddens camping m.m. föreslås delvis erätta ovanstående 
planer. 

Detaljplan för Ekuddens camping m m (Marieholm 10:1) Mariestad, 
Mariestads kommun som till största del är gällande för området togs fram 
under början av 2000-talet vilket innebär att planen togs fram enligt plan- 
och bygglag (1987:10 ÄPBL).

HISTORIK
Ekuddens camping har funnits sedan omkring mitten av 1900-talet. De 
främsta bidragande faktorerna till lokaliseringen var möjligheten till bad, 
närhet till natur och staden samt naturliga förutsättningar för att bedriva 
campingverksamhet.

Planbestämmelser för Ekuddens camping med omnejd fastsälldes för 
första gången i stadsplan för fritidsområde å Ekudden i Mariestad. Planen 
fastställdes år 1967, dessförinnan var utomplanbestämmelser gällande för 
området.

I stadsplan för fritidsområde å Ekudden i Mariestad planlades mark 
i huvudsak för fritidsändamål och natur. Med fritidsändamål avsågs 
närmare angivit, friluftsbad vid strand resp. bassäng, hamnar för motor 
och segelbåtar, lek- och idrottsplatser, tältplats, område för fritidsstugor, 
motell och restaurant. Planen utgick från att den vid planens framtagande 
befintliga anläggning bibehålls och att tillkommande funktioner och 
verksamheter uppföres i anslutning till denna.
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Under början av 2000-talet togs en ny plan, detaljplan för Ekuddens 
camping m m (Marieholm 10:1) Mariestad, Mariestads kommun fram 
för området, vilken ersatte den tidigare gällande planen, stadsplan för 
för fritidsområde å Ekudden i Mariestad (16-MAF-257) i sin helhet. 
Detaljplanen togs fram mot bakgrund av vad som angetts i den vid 
tiden gällande fördjupade översiktsplanen för Ekudden, antagen av 
kommunfullmäktige 1991-12-17, Kf § 179 samt för att överrensstämma 
med rådande förhållanden.

I detaljplan för Ekuddens camping m m (Marieholm 10:1) är Ekuddens 
camping i huvudsak planlagd för s.k. säsongscamping, ett område i 
anslutning till receptionen är planlagd för s.k. åretruntcamping. I planen 
har bebyggelse och campingstugor reglerats. Planen omfattar även 
frilufts- och bassängbad, naturområden samt ett idrottsområde sydost om 
Ekuddens camping.

Strandbadet, troligtvis från sent 1950-tal. 
 Fotograf: Hilmer Jonsson
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BEBYGGELSE 
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns byggnader för campingverksamheten, såsom t.ex. 
reception, restaurang, butik, servicebyggnader (innehållandes toalett, dusch, 
kök, samlingslokal m.m.) och uthyrningsstugor.

Sydväst om planområdet ligger en båtgård med hallar och båtskjul. Vid 
Ekuddens tempererade bassängbad, söder om om planområdet finns 
byggnader för entré, kiosk, omklädningsrum, teknikutrymmen, förråd 
m.m. I övrigt gränsar planområdet till obebyggd mark (strand-, natur- och 
parkmark).

Planerad bebyggelse
Planförslaget innefattar ny bebyggelse för uthyrningsstugor (s.k. 
campingstugor, villavagnar och liknande) samt utökad möjlighet att 
uppföra komplementbyggnader för campingen (servicehus m.m.).

Tillkommande bebyggelse skall anpassas med avseende på utformning, 
skala, volym, och utseende till den befintliga bebyggelsen samt placering 
i förhållande till topografi, vegetation och övriga markförutsättningar. 
Detta avser såväl uthyrningsstugor som komplementbyggnader för 
campingverksamheten.

Tillkommande uthyrningsstugor har föreslagits medges inom två 
avgränsade områden. Dels i anslutning till befintliga stugor i planområdets 
västra del samt i planområdets östra del som inte tidigare är ianspråkstaget 
av campingverksamheten. Placering av komplementbyggnader för 
campingverksamheten (servicehus, förråd och liknande) har inte närmare 
reglerats utan medges i princip inom hela campingområdet.

I nyttjanderättsavtal för Ekuddens camping anges i 6 § att bolaget 
inte äger rätten att uppföra egna byggnader eller anläggningar inom 
campingområdet utan kommunens skriftliga samtycke. Bolaget äger inte 
heller rätt att ändra befintliga eller tillkommande byggnaders yttre utan 
kommunens samtycke. Eventuella tillkommande byggnader eller ändring 
av befintliga byggnader skall samrådas med kommunens stadsarkitekt eller 
motsvarande ansvarig för gestaltningsfrågor för att tillse att detaljplanens 
intentioner om anpassning till befintliga förhållanden efterlevs.

2.  Planens utformning



8 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Ekuddens camping m.m.

CAMPING
Inom campingområdet finns totalt ca 300 campingplatser på i huvudsak 
gräsytor för husvagn, husbil och tält, varav majoriteten utgörs av 
campingplatser med tillgång till el. Vidare finns inom campingområdet 
26 uthyrningsstugor med varierande antal sängplatser (från två till sex 
sängplatser/stuga). Byggnader för uthyrning är ca 40 m2 stora. Under 2017 
hade Ekuddens camping ca 55 000 gästnätter i husvagn, husbil och tält 
och ca 4 500 gästnätter i stugor. 

Karaktärsskapande för Ekuddens camping är dess direkta sjöläge och den 
vackra naturen med de många äldre ekar och tallar.

På campingen finns fyra servicebyggnader spridda på området, 
innehållande toaletter, duschar, kök, tvätt m.m. Andra byggnader som 
utgör komplement till campingverksamheten är reception med butik, 
resturang, kontor och samlingslokal.

I 1493-P44 är Ekuddens camping i huvudsak reglerat till s.k. 
säsongscamping, endast ett mindre område i anslutning till receptionen är 
planlagt för ”åretruntcamping”. Med säsongscamping avses i gällande plan 
kortare tids camping, till största delen sommartid. Området som upplåts 
för åretruntcampare har lokaliserats i anslutning till receptionen, vilket är 
det enda serviceutrymme som kan hållas uppvärmt vintertid. Området för 
åretruntcamping är bygglovsbefriat i 1493-P44.

Utökning av stugor får enligt 1493-P44  ske i anslutning till befintliga 
stugor på bekostnad av campingplatser. I övrigt är inte stugornas 
utformning, storlek eller utseende reglerat.

Campingområdet upplåts av Mariestads  kommun med nyttjanderätt 
avsedd för camping- och stuguthyrningsändamål.

Ekuddens camping är vackert beläget vid Vänern och gränsar till populära rekreationsområden som Ekuddens 
strand- och friluftsområde samt Gamla Ekuddens naturreservat.
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Ekuddens camping

Bassängbad

Idrottsområde

Gamla Ekuddens 
naturreservat

Sjösättningshamn

Strandbad

Ortofotot visar Ekuddens camping med angränsande områden. Gul heldragen linje visar planområdesgräns för 
1493-P44 och vit heldragen linje visar föreslagen planområdesgräns för denna detaljplan. Vit punktprickad linje 
visar område som ingår i nyttjanderättsavtal mellan Mariestads kommun och Nordic Camping & Resort AB som 
är gällande vid detaljplanens framtagande.
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Planerad utveckling
Strömstads kommun och Region Gotland har i ett utvecklingsprojekt för 
tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) tagit fram underlag till 
handledning för anläggande och utveckling av campingplatser Camping 
- Planeirng, prövning och tillsyn. Med utgångspunkt i vid detaljplanens 
framtagande avsaknad av handledning eller allmäna råd för planläggning 
av campingplatser från Boverket eller annan myndighet har ovanstående 
underlag använts för att ta fram denna detaljplan.

Ekuddens camping
Ekuddens camping föreslås i rubricerad detaljplan inte delas in i 
säsongscamping och åretruntcamping på sådant vis som i 1493-P44. I plan- 
och bygglag (2010:900) finns ingen möjlighet att reglera markanvändning 
säsongsvis, detta eftersom marken måste vara lämplig för ändamålet under 
hela året.

Markanvändningen camping syftar till att främja det rörliga friluftslivet 
och avser tillfällig uthyrning och för enkelt flyttbara enheter, såsom t.ex. 
husvagn, husbil och tält. Till markanvändningen camping ingår även 
komplement till campingverksamheten som t.ex. service, reception, 
parkering och lekplatser.

I denna detaljplan möjliggörs utökning av camping i planområdets 
södra del mot Ekuddens bassängbad. Vidare planläggs ett icke tidigare 
ianspråkstagit markområde för camping i 1493-P44 i den sydöstra delen 
av planområdet för natur. Det berörda markområdet angränsar till ett 
befintligt naturmområde i väster och Gamla Ekuddens naturreservat i 
öster.

Markerat markområde som i 1493-P44 är planlagt för bassängbad och som i 
förestående detaljplan föreslås planläggas för camping. 
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Det södra markområdet som avses planläggas för camping omfattar ca 
3 800 m2. Området är i 1493-P44 planlagt för bassängbad. Området 
utgörs i huvudsak av en flack, gräsklippt yta och används bl.a. för bollspel. 
Under början av 2000-talet uppfördes ett nytt staket mellan campingen 
och bassängbadet på tidigare arrendators initiativ och med kommunens 
godkännande. Staketet är placerat i föreslagen planområdesgräns och 
ändringen innebär en anpassning till befintliga förhållanden.

I den sydöstra delen av planområdet föreslås ett ca 5 400 m2 stort område 
planläggas för natur som i 1493-P44 är planlagt för säsongscamping. 
Området har inte tagits i anspråk för camping och utgörs av naturtyperna 
äng och betesmark. Det berörda området gränsar i väster till blandskog och 
i öster till Gamla Ekuddens naturreservat. Området beskrivs mer ingående 
i den till detaljplanen hörande naturvärdesinventeringen samt under 
rubriken Naturvärden på s. 16. Sammanfattningsvis kan dock nämnas att 
området hyser mycket höga naturvärden knutna till trädskikt, fältskikt 
och fågelfauna varför området föreslås planläggas för natur. Ändringen 
till markanvändning natur motiveras utifrån att bibehålla och värna de 
naturvärden som finns. Förändingen medför vidare ingen påverkan på 
campingverksamheten eftersom området inte tidigare är ianspråkstaget, 
dessutom ingår inte området i gällande nyttjanderättsavtal.

Utöver tidigare angivna områden föreslås i detaljplanen att område för 
camping anpassas till ägoslagsgräns för natur som ligger insprängt mellan 
Ekuddens camping och Gamla Ekuddens naturreservat.

Markerat markområde som i 1493-P44 är planlagt för säsongscamping och 
som i förestående detaljplan föreslås planläggas för natur. 
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Placering av byggander för campingverksamheten (servicehus, förråd 
m.m.) har inte närmare reglerats och medges i princip inom hela 
campingområdet. Den totala byggrätten har reglerats till 3 000 m2 
byggnadsarea. Vid planens framtagande är området bebyggt med ca 
800 m2 (byggandsarea). Den föreslagna byggrätten bedöms skapa goda 
förutsättningar för framtida behov av byggnader inom campingområdet 
samtidigt som mark för uppställning av husvagnar, husbilar och tält 
fortsatt kan tillgodoses.

I gällande lagstiftning finns det ingen möjlighet att i en detaljplan genom 
planbestämmelser reglera hur länge en enskild husvagn får stå uppställd på 
en campingplats. Däremot har det i praxis framgått att en husvagn som 
stått på samma plats under en längre tid än en normal semesterperiod 
bedömts vara en byggnad. Detta innebär att det krävs bygglov för en 
längre tids uppställning som bedöms vara längre än semesterperiod, eller 
en årligen återkommande längre säsongsuppställning av en husvagn.

I 6 kap. 1 § p. 1 plan- och byggförordning (2011:338) anges att bygglov 
krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 
campingplatser. Detta innebär att det krävs bygglov för etablering av 
campingplatsen utöver vad som vanligtvis krävs för att vidta bygglovpliktiga 
åtgärder inom campingplatsen (t.ex. rivning, ändring och uppförande av 
byggnad). 

Ekuddens camping med uthyrningsstugor, troligtvis från 1950-talet. 
 Fotograf: Hilmer Jonsson
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Uthyrningsstugor
Planförslaget medger ny bebyggelse för uthyrningsstugor, med 
uthyrningsstugor avses s.k. campingstugor, villavagnar och liknande 
byggnader för tillfällig uthyrning. Byggnader kan vara av enklare karaktär 
och konstruktion liksom mer permanenta byggnader med avseende på 
grunläggningsmetod, utformning m.m.

Uthyrningsstugor kan i förslag till detaljplan uppföras i anslutning till 
befintliga stugor i planområdets västra del, detta får ske på bekostnad av 
mark för campingplatser. Området har reglerats i plankartan och högst 
3 600 m2 byggnadarea få byggas och höjden på byggnaderna får vara 
max 4 meter. Det aktuella området är ca 14 500 m2 stort och byggrätten 
motsvarar således ca 25 % exploateringsgrad. Området utgörs till största 
del av gräsklippta ytor med inslag av träd i form av solitärer och klungor.

Nya uthyrningsstugor föreslås utöver i anslutning till befintliga stugor 
uppföras i ett icke tidigare ianspråkstaget skogsområde i den östra delen 
av planområdet. Markområdet omfattar ca 4 500 m2 och domineras 
av tall, flera av dessa är gamla och grova. Området sluttar västerut mot 
strandlinjen och i den norra delen finns inslag av berg i dagen. Området 
ingår i campingområdet men har inte tidigare använts för camping med 
anledning av de ogynnsamma förhållandena för uppställning av husvagnar, 
husbilar och tält. För att tillvarata områdets potential föreslås marken 
utöver campingändamål även användas för uthyrningsstugor. 

Illustration över förslag till nya uthyrningsstugor i den nordöstra delen av 
Ekuddens camping.

Bilparkering

Nya uthyrningsstugor

Servicebyggnad
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Det är viktigt att ny bebyggelse inom detta område anpassas till befintlig 
topografi, vegetation och övriga markförutsättningar. Detta för att bevara 
och tillvarata de befintliga kvaliteter som finns på platsen. Detta kan 
åstadkommas genom noga studerande och val av placering, storlek och 
grundläggningsmetod av byggnader. I plankartan har bestämmelse om 
högsta tillåtna byggandsarea för området införts om 1 000 m2. Detta 
motsvarar drygt 20 % av markens yta. Entréer/uteplatser bör placeras mot 
söder eller väster för att tillvarata solinstrålning och utblickar mot Vänern. 

Bilparkering till uthyrningsstugorna bör i första hand lokaliseras i 
anslutning till vägen öster om området (se illustration).

FRILUFTSBAD
Inom friluftsbadets område, i anslutning och väster om Ekuddens camping 
har ett mindre område föreslagits planläggas för Friluftsområde (N3). 
Det berörda området avser medge byggrätt för byggnader, anläggningar 
m.m. med koppling till friluftslivet. Detta kan bl.a. innefatta byggnader 
innehållande dusch, toaletter, omklädning, vindskydd, kiosk och 
annan försäljning knuten till användningen. Området har försetts med 
planbestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd och byggnadsarea.

Sommarservering i anslutning till strandbadet, troligen från 1950-talet. Fotograf: Hilmer Jonsson
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KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
På campingområdet samsas gång- och cykeltrafik på mindre anlagda vägar 
tillsammans med motortrafik. I det angränsande friluftsområdet och Gamla 
Ekuddens naturreservat finns naturstigar.

Längs Ekuddenvägen som ansluter området finns separerad gång- och 
cykelväg. Några behov eller planerade åtgärder för gång- och cykeltrafik finns 
inte vid planens framtagande.

Campingområdet skall fortsättningsvis hållas öppet för allmänheten.

Motortrafik
Ekuddenvägen, som ligger söder om planområdet ansluter till Ekuddens 
camping, Ekuddens båtgård som ligger sydväst om planområdet och 
allmän parkeringsplats till Ekuddens friluftsområde, strandbad m.m.

På Ekuddens camping finns mindre vägar som tillgodoser behovet av 
framkomligheten för besökare, service- och utryckningsfordon m.m. 
Vägnätet utgörs både av asfalt och grus.

Planområdet nås från Ekuddenvägen, vilken ansluter till Marieforsleden 
och stadens övriga allmänna vägar och gator.

Motortrafik på Ekuddenvägen är framförallt koncentrerad till sommartid, 
samt under vår och höst i samband med sjösättning och upptagning av 
båtar.

Parkering
Parkering för campingverksamheten har anordnats och avses fortsatt 
anordnas inom campingområdet.

För det till planen angränsande friluftsområdet med bad och naturområden 
finns allmän parkering anordnad. Den berörda marken är i 1493-P44 
planlagd för allmän plats, P-PLATS och avses planläggas på samma vis. 
Området möjliggör upp till ca 125 parkeringsplatser. Parkeringen skall 
inte inkräkta på vändplatsen vid sjösättningshamnen i planområdets västra 
del, detta bör regleras i lokala trafikföreskrifter. 

För parkeringsanläggningar med risk för oljespill krävs att oljeavskiljare 
installeras enligt Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier 
och andra verksamheter, framtagen av verksamhet teknik 2017-11-28. 
Oljeavskiljare behöver tömmas regelbundet för att behålla dess funktion. 
Det är huvudmannen för anläggningen som är ansvarig för installation 
samt att föra journal över genomförda tömningar och kontroller av 
anläggningen.

Cykelparkering förekommer på mark avsedd för bilparkering, i anslutning 
till Ekuddens friluftsbad. Cykelparkering i anslutning till friluftsbadet 
föreslås anläggas på ett mer ordnat vis, detta för att bl.a. öka trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter.
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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, i anslutning till Ekuddens 
båtgård finns en sjösättningshamn. Sjösättningshamnen har uppförts 
utom planlagt område, sannolikt i samband med byggnationen av 
båtgården. Vattenområdet föreslås ingå i detaljplanen och planläggs för 
Sjösättningshamn (WV1). I direkt anslutning till sjösättningshamnen 
finns en vändplats som verksamheten är i behov av. 

Vändplatsen får ej användas för parkering, uppställning/upplag eller 
liknande som hindrar ett ändamålsenligt sätt att sjösätta båtar. Detta 
bör regleras i lokala trafikföreskrifter och kan eventuellt kombineras med 
målning av asfalt för förtydligande.

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

GRÖNSTRUKTUR
Campingområdet domineras i huvudsak av stora tallar och ekar. I den östra 
delen av planområdet, som angränsar till Gamla Ekuddens naturreservat 
finns en större koncentration av antalet grova ekar och tallar.

Områdena vid de tempererade bassängerna och idrottsområdet som 
angränsar till planområdet består av öppna gräsytor.

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

För att bibehålla och utveckla grönstrukturen som karaktäriserar området 
och gett den dess namn, Ekudden, samt de positiva effekter för den 
biologiska mångfalden som detta bidrar till har bestämmelse införts om 
att träd med stamdiameter om 40 cm eller större inte får fällas. Träd med 
stamdiameter 40 cm eller större får endast fällas om de bedöms utgöra 
fara för hälsa, säkerhet eller egendom. Vid eventuell trädfällning skall 
återplantering ske med syfte att kompensera trädbeståndet. För trädfällning 
inom planområdet krävs marklov.

NATURVÄRDEN
Till detaljplanen hörande miljökonsekvensbeskrivning finns en 
naturvärdesinventering som omfattar planområdet och angränsande 
områden. Inventeringen är utförd under sommaren 2016 och följer den 
nationella standarden för naturvärdesinventering (NVI) SS 1990:2014 
och har utförts genom fältinventering med detaljeringsgrad detalj med 
tillägg Naturvärdesklass 4. 
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Utdrag ur bilaga 3 tillhörande naturvärdesinventering framtagen av Pro Natura. 
Kartan redovisar naturvärdesklass 1-4 (klass 1 har högsta naturvärde). 1-15 anger 
de uppdelade Källa: Pro Natura

Naturvärdesklass

1 2 3 4



18 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Ekuddens camping m.m.

Resultatet av inventeringen visar på att områdets naturvärden 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).

Vattenområdet i viken i planområdets norra del är viktigt för 
fiskreproduktion. Vid planens framtagande domineras området av vass. 
Skötsel och gräsklippning vid strandkanten och vassröjning bör ske 
kontinuerligt för att bibehålla strändernas naturvärden. 

Gamla Ekuddens naturreservat
Gamla Ekuddens naturreservat bildades av Mariestads kommun år 1993 
och gränsar till planområdet i öster. Naturreservatet är 22 ha och omfattar 
framförallt ekhagar med grova solitärer. Gamla Ekuddens naturreservat är 
även ett s.k. Natura 2000-område. Området hyser såklart höga naturvärden 
och det avspeglas även i angränsande områden såsom Ekuddens camping 
med omnejd.

KULTURVÄRDEN
Inom planområdet finns inga kända eller registrerade kultur- eller 
fornlämningar. Söder om planområdet finns en registrerad fornlämning av 
lämningstyp boplats. Lämningen registrerades i samband med framtagande 
av detaljplan för Ekuddens camping m m (Marieholm 10:1) Mariestad, 
Mariestads kommun. Campingområdet var redan i början av 1900-talet 
ett viktigt rekreationsområde för Mariestadsborna. Förutom promenader, 
bad och tältcamping hade scouterna en del verksamhet förlagd här och det 
fanns bl.a. en skyttebana.

Befintliga stugor utgörs av två olika typer från olika tidsepoker. Särskilt de 
fyra äldsta campingstugorna från omkring mitten av 1900-talet, vilka är 
placerade med hörn i hörn har ett kulturhistoriskt värde då de berättar om 
en tid när semester blev något som alltfler kom i åtnjutande av. Stugorna 
har bevarat mycket av sitt ursprung genom dess utformning och utseende, 
vilket fortsatt bör bevaras. För befintliga stugor som helhet gäller att 
enkelheten och volymerna bevaras.

Det generella varsamhetskravet (8 kap. 14 § PBL) har bedömts vara 
tillräckligt för befintliga stugor, varför ingen bestämmelse om varsamhet 
införts i plankartan.

STRANDSKYDD
Strandskydd gäller vid hav, insjöar och vattendrag. Genrellt gäller 
strandskyddet land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen. 
Om det bedöms nödvändigt för att säkerställa strandskyddets syften kan 
Länsstyrelsen i respektive län besluta om utökat strandskydd upp till 300 
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meter.

För Mariestads kommun har Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 
1 december 2014 beslutat om utvidgat strandskydd enligt 7 kap. 14 § 
miljöbalken (1998:808) för Vänern med 300 meter. 

Strandskyddet inom planområdet är upphävt i 1493-P44, dock ej inom 
den del som omfattar sjösättningshamnen. Detta eftersom denna del inte 
tidigare omfattats av detaljplan eller motsvarande.

Vid upprättande av ny detaljplan återinträder strandskyddet i enlighet 
med 7 kap. 18 g § miljöbalken (1998:808). Detta innebär att kommunen 
på nytt i detaljplanen måste ange skäl och motiv för upphävande av 
strandskydd.

Skäl för upphävande av strandskydd
För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns 
särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ MB). De särskilda skäl som får beaktas 
vid prövning om upphävande av eller dispens från strandskyddet 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 tillgodoses 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 angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller

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

Utöver ovanstående skäl för upphävande av strandskydd i en detaljplan 
finns i 7 kap. 18 d § bestämmelser om särskilda skäl för prövning av 
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Aktuellt planområde 
omfattas ej av dessa bestämmelser.

Som underlag för upphävandet av strandskydd har handboken, 
Strandskydd - en vägledning för planering och prövning 2009:4 (utgåva 
2, februari 2012) använts. Handboken är framtagen av Naturvårdsverket 
och Boverket.

Kommunen anser att det föreligger flera skäl för upphävande av strandskydd 
inom planområdet som kan åberopas, dessa är:

(1) redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, (2) behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och (5) behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Sjösättningshamnen i planområdets västra del anlades i samband med 
byggnationen av den direkt angränsande båtgården på 1970-talet och ingår 
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i det nyttjanderättsavtal, i vilken Mariestads kommun upplåter området 
till Mariestads Båtgårdsförening. Området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, vidare 
måste sjösättningshamnen för sin funktion ligga vid vattnet.

Sjösättningshamnen sörjer ett gemensamt behov för sjösättning av båtar 
och har lokaliserats i direkt anslutning till Ekuddens båtgård vilket bl.a. 
bidrar till minskade behov av transporter. Den gemensamma anläggningen 
är ett allmänt intresse, alternativet till den gemensamma anläggningen 
hade varit enskilda anläggningar vilket inneburit att större strandområden 
hade tagits i anspråk. Ett annat alternativ hade varit att hänvisa till andra 
sjösättningshamnar. Närmsta sjösättningshamn finns i Mariestads hamn 
och ligger ca 3 km från aktuellt område. Hänvisning till Mariestads hamn 
hade inneburit såväl ekonomiska som miljömässiga negativa konsekvenser, 
vilka bedöms väga högre än strandskyddets syfte i det aktuella fallet.

Markanvändning Friluftsliv och camping, i denna detaljplan specificerad 
som camping, (N1 Camping) och camping och uthyrningsstugor (N2 
Camping och uthyrningsstugor) syftar till att främja friluftslivet.

Ekuddens camping har funnits på området under en lång tid, sedan början 
av 1900-talet. Den gatustruktur som campingen har idag fick området 
under 1970-talet när den norra udden fylldes ut och kunde användas för 
camping.

Campingen ligger insprängd mellan Ekuddens strand- och friluftsbad i 
väster, Gamla Ekuddens naturreservat i öster och Ekuddens tempererade 
bassängbad i söder. 

I områdets västra del är tillgången till strandområdet för allmänheten och 
djur- och växtlivet väl tillgodosett genom strand- och friluftsbad ligger 
mellan campingen och stranden. I den norra och nordvästra delen av 
planområdet sträcker sig campingområdet i princip ut till strandlinjen och 
har så gjort sedan lång tid.

I detaljplan 1493-P44 har här lagts ut prickmark i kombination med 
bestämmelse x - Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och 
cykeltrafik. Något inrättande av servitut med anledning av x-bestämmelsen 
har inte tillkommit. Enligt allmänna rekommendationer bör även 
x-bestämmelser endast användas i undantagsfall och i den aktuella 
detaljplanen, där kommunen äger marken har istället en zon mellan 
strandlinjen och campingen föreslagits för naturmark. På så sätt antas 
allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställas. Området i den 
nordvästra delen har däremot undantagits från detta med anledning av 
förutsättningarna för att kunna tillskapa ändamålsenliga campingtomter.

För strandskyddets del och allmänhetens tillgång till strandområden är 
stråket genom campingen med koppling till Gamla Ekuddens naturreservat 
och Ekuddens strand- och friluftsbad viktig att bibehålla. Kommunen gör 
däremot bedömningen att utifrån rådande förhållanden och behov att alla 
områden inte kan säkerställas genom utläggande av naturmark. 

Allmänhetens rätt att vistas inom campingområdet ska fortsatt säkerställas 
i avtal mellan kommunen och nyttjanderättshavaren.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avfall
Mariestads kommun ingår i kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) som ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall samt information, reglering och planering av hushållsavfallets 
omhändertagande. Inom campingområdet finns miljöstationer för avfall.

Vatten och avlopp
Ekuddens camping är anslutet till kommunalt ledningsnät för vatten och 
spillvatten. 

Dagvatten
Inom campingen finns internt ledningsnät för bortförande av 
dagvatten. I anslutning till receptionsbyggnaden och den allmänna 
parkeringsanläggningen ansluts interna dagvattenledningar från Ekuddens 
camping och Ekuddens tempererade bassängbad till kommunalt 
ledningsnät för dagvatten.

Området bedöms ha goda förutsättningar för naturliga infiltration av 
dagvatten, detta eftersom området till stor del utgörs av permeabel mark.

Vid ny- och ombyggnation av byggnader samt anläggande av andra 
hårdgjorda ytor ska åtgärderna inte medföra att flödet av dagvatten 
ökar vid utsläppspunkten. Fördröjning och infiltration av dagvatten kan 
åstadkommas genom bl.a. genomsläppliga material och anläggande av 
infiltrationsmagasin (t.ex. stenkista, fördröjningsmagasin m.fl.). Förorenat 
dagvatten får inte släppas ut vid utsläppspunkten, detta innebär att t.ex. 
större hårdgjorda parkeringsytor kan behöva installera oljeavskiljare.

El och värme
Byggnader värms upp med el. Utbyggnad av fjärrvärme till området har 
tidigare varit föremål för utredning. Vid planens framtagande finns ingen 
planerad utbyggnad av fjärrvärme innefattande Ekuddens camping med 
omnejd. Detta eftersom det tidigare visats bli icke ekonomiskt lönsamt.

Nya byggnader och eventuellt befintliga bör kunna kompletteras med 
solceller för elförsörjning där så bedöms lämpligt.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens framkomlighet för utryckningsfordon i området samt 
behov av släckvatten skall tillgodoses. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen skall ske inom 
medlemskommunerna. 

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd 
vid campinganläggningar SRVFS 2004:12 bör gälla för området.

Livräddningssällskap skall finnas i anslutning till badplatser och 
vattenområden. Det är markägaren som är ansvarig för att detta uppfylls.
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MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
Terrängförhållanden
Marken inom planområdet är delvis bebyggt eller på annat sätt hårdgjort, 
vidare består området till stora delar av klippta gräsytor samt skogsmark. 
Området är relativt flackt med lokala avvikelser, bl.a. i form av gräsklädda 
kullar och naturliga sänkor. Det förekommer både berg i dagen och ytblock 
inom området. Marknivåer varierar från +45 - +51,5 m.ö.h. (RH2000).

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 fyllnadsmassor.

Båtgården som ligger söder om planområdet, i anslutning till 
sjösättningshamnen, 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, reception m.m. har dels 
uppförts som platta på mark, krypgrund och murad grundläggning. 

Befintliga uthyrningsstugor är uppförda med plintgrund.
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NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Mariestad centralort och intilliggande vattenområde berörs av följande 
riksintressen:

• Riksintresse för friluftslivet: Vänern-Djuröarkipelagen, 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).

• Riksintresse för kulturmiljövården: Gamla stan, Mariestad 
(ämnesknutet riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

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

Miljömålen
Det finns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat miljömålen 
och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.

Planförslaget motverkar inte något av miljömålen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet 
i miljöbalken 5 kapitel med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, 
mark, eller 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 miljökvalitetsnorm för Vänern – Värmlandssjöns 
vatten med God ekologisk status 2015. 

Planområdet avvattnas till Mariestadssjön och genom effektiv rening och 
fördröjning bedöms planförslaget inte medföra överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken.

3. Planerings- 
förutsättningar
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Strandskydd
Planområdet omfattas av utökat strandskydd om 300 meter för Vänern 
enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2014-12-01. För 
planområdet är strandskydd upphävt i gällande plan (1493-P44). Vid 
upprättande av ny detaljplan återinträder strandskyddet och måste 
upphävas igen. Inom planområdet föreslås strandskydd upphävas inom 
kvartersmark, vattenområden, lokalgata och p-plats. Skäl och motiv för 
upphävande av strandskydd inom ovanstående områden redovisas under 
rubiken Strandskydd på s. 18-20.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun 2030
Mariestads kommun har en ny översiktsplan sedan sommaren 2018. i 
planen omnämns inte Ekuddens camping specifikt.

Planföslaget bedöms inte vara i strid med kommunens översiktsplan.

GÄLLANDE PLANER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Inom planområdet
Inom planområdet är till största del detaljplan för Ekuddens camping m 
m (Marieholm 10:1) Mariestad, Mariestads kommun (1493-P44) gällande. 
I den sydvästra delen av föreslaget planområdet omfattas en liten del av 
stadsplan för del av Ekudden (Båtgård) i Mariestad (16-LEE-464).

Utom planområdet
Eftersom rubricerad detaljplan är begränsad till att främst omfatta Ekuddens 
camping och detaljplan för Ekuddens camping m m (Marieholm 10:1) 
Mariestad, Mariestads kommun (1493-P44) utöver Ekuddens camping 
även omfattar angränsande områden kommer även 1493-P44 angränsa till 
föreslaget planområde. I söder gränsar föreslagen detaljplan till 16-LEE-
464.

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

Under senare tid har även en åtagandeplan upprättats av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län som gäller under en femårsperiod (2015-2019).
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TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Vårdslös, trafikfarlig och hänsynslös bilkörning (även s.k. okynneskörning)
förekommer och är ett problem på vägar i anslutning till camping- och 
friluftsområdet. Detta skapar framförallt irritation hos campinggäster 
och andra besökare i området. Kommunens möjligheter att stävja detta 
innefattar främst trafikregleringar samt fysiska åtgärder.

Vårdslös, trafikfarlig och hänsynslös bilkörning är ett brott enligt 
trafiklagstiftningen och den som görs sig skyldig till detta brott kan dömas 
för t.ex. vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan.

I planen redovisas inga bullerberäkningar, detta har inte bedömts 
nödvändigt eftersom föreslagen markanvändning saknar riktvärden för 
buller.

STÖRANDE VERKSAMHETER
Detaljplanens genomförande bedöms inte orsaka störningar för 
omgivningen. I anslutning till planområdet finns heller inga verksamheter 
som är störande.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma 
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering 
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Exempel på vägledning för planering avseende översvämningar har tagits 
fram av SMHI, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern 
(Rapport nr 2010-85) och Klimatanalys för Västra Götalands län (Rapport 
nr 2011-45) samt av länsstyrelsen i publikationen Stigande Vatten.

Handboken Stigande vatten presenterar inga exakta siffror eller nivåer 
för översvämningszoner, detta med anledning av att bedömningar kan 
förändras i takt med att ny forskning inom området tas fram. Mot 
bakgrund av detta redovisas aktuella planeringsnivåer i ett faktablad, 
benämnt Faktablad Vänern (version 2017.1). 

Vänern har delats in i fyra översvämningszoner, vilka är kopplade till grad 
av risk och tidsintervall. Inom zon 4 är sannolikheten för översvämning 
högst och inom zom 1 lägst. 

Mariestads framtida beräknad högsta vattennivå är +47,44 (RH2000).

4. Risker
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Planeringsnivåer Vänern, Mariestads kommun (m.ö.h., RH2000)

Medelvattennivå* 100-årsnivå* 200-årsnivå* Beräknad högsta 
vattennivå*

44,58 46,65 46,85 47,44

* Planeringsnivåerna kring Vänern utgår från åtkomsttider för vattennivån, 
därefter har klimateffekt, vind och landhöjning inkluderats. Källa: Faktablad 
Vänern (version 2017.1)

Inmätta marknivåer inom planområdet varierar mellan +45 - +51,5 
(RH2000), lokalt kan både lägre och högre marknivåer förekomma. Detta 
innebär att det finns risk för översvämning inom planområdet.

De områden som löper risk att översvämmas inom planområdet är till 
största delen obebyggda och utgörs av campingplatser för tält, husvagn och 
husbil. De bebyggda områdena som berörs av framtida höjda vattennivåer 
omfattar uthyrningsstugor och komplementbyggnader för campingen 
samt gator inom tomtmark.

Inom planområdet föreslås inga bostäder, samhällsviktig infrastruktur 
såsom skolor, vårdbyggnader m.m. eller annan viktig allmän infrastruktur. 

Planerad och befintlig bebyggelse inom planområdet är enklare byggnader 
avsedda för tillfällig uthyrning och komplement till campinganläggningen. 
Den föreslagna bebyggelsen bedöms vara av sådan karaktär att den kan 
tillåtas översvämmas vid eventuella höga vattennivåer och således föreslås 
inga direkta skyddsåtgärder. Däremot bör riskerna till stigande vattennivåer 
i Vänern och kraftiga skyfall som leder till översvämningar bekatas vid val 
av placering, projektering och planering av byggnader.
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Behovsbedömning och ställningstagande
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 detaljplaneförslag. 
Länsstyrelsen meddelade i yttrandet dat 2016-03-21 att betydande 
miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta och 
att detta behöver utredas vidare i en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning har samråtts 
med Länsstyrelsen.

BG&M Konsult AB har på uppdrag av Mariestads kommun upprättat 
en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detta detaljplaneförslag. Till 
miljökonsekvensbeskrivningen finns även en naturvärdesinventering av 
Ekuddens camping m.m. framtagen av Pro Natura.

I underliggande plan, detaljplan för Ekuddens camping m m, (Marieholm 
10:1), Mariestad, Mariestads kommun (1493-P44) har avvägningar 
gjorts enligt miljöbalken 3-5 §§ avseende försiktighetsprincipen, 
lokaliseringsregeln och hushållnings- och kretsloppsprincipen.

Sedan tidigare detaljplan togs fram ställs allt större krav på redovisning och 
motivering för bl.a. upphävande av strandskydd samt planer och programs 
påverkan på miljö m.m.

Den sammanvägda bedömningen som framförs i 
miljökonsekvensbeskrivningen är att genomförandet av planen påverkar 
de naturvärden som finns inom planerat område för bebyggelse samt 
friluftslivet. I planförslaget ska skyddsvärda träd bevaras och ny bebyggelse 
anpassas till dessa förutsättningar. Genomförande av verksamhet året runt 
kan innebära att Ekuddenområdet används i större utsträckning även om 
detta inte bedöms ha någon avsevärd påverkan på området som helhet. 

Kommunen är förtsatt angelägna om att allmänheten ska ha tillgång 
till frilufts-, natur- och strandområden. Detta har tillgodosetts vid 
utformningen av detaljplanen.

i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas olika åtgärder för att 
minska eventuell påverkan på naturvärden och friluftslivet vid planens 
genomförande.

5. Konsekvenser
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Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens femte kapitel. Planen 
upprättas med normalt förfarande, dess olika skeden redovisas kortfattat 
nedan.

Samråd - Under samrådet inhämtas information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd 
redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och 
det planeringsunderlag som är av betydelse samt hur kommunen avser 
handlägga ärendet. Syftet med samråd är att få fram så bra beslutsunderlag 
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

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

Granskning - Efter förslag till detaljplan varit föremål för samråd och 
eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, ska planen vara 
tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskningen skall 
kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, boende 
och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under samråd. Syftet 
med granskning är detsamma som samråd, d.v.s. att får fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs, liksom efter 
samråd, inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna 
revideras då det är relevant.

Antagande - Efter detaljplanen varit föremål för granskning ska den antas. 
Beslut om antagande av detaljplanen sker av kommunfullmäktige.

Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 
tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
Detta förutsätter att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte 
heller valt att överpröva beslutet.

6. Genomförande
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Preliminär tidplan
Samråd genomfört

Granskning december/januari 2018/2019

Ksau godkännande mars 2019

Ks godkännande april 2019

Kf antagande april 2019

Tiderna ovan är preliminära och kan komma att förändras under arbetets 
gång. Aktuellt skede har fetmarkerats.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Mariestads kommun äger och är huvudman för allmän platsmark.

För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark ansvarar 
Mariestads kommun. 

Ledningsnät för vatten och avlopp inom campingområdet ägs och förvaltas 
av fastighetsägaren (kommunen genom fastighetsavdelningen). VA-
avdelningen ansvarar för ledningsnät för vatten och avlopp inom allmän 
platsmark. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Planen 
gäller tills den upphävs, ändras 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. 
Avtalet omfattar nyttjanderätt till marken och samtliga byggnader med 
befintlig inredning samt de fasta anläggningarna inom campingområdet.

Eventuellt behov av nytt eller reviderat nyttjanderättsavtal kan bli aktuellt 
om campingverksamheten ska utökas i enlighet med vad detaljplanen 
medger.

Detaljplanen skapar möjligheter för utökning av Ekuddens camping samt 
medger nya byggrätter för uthyrningsstugor samt byggnadskomplement 
för campingverksamheten (servicehus, förråd och liknande).

Ändrad lovplikt 
I en detaljplan är det i vissa fall möjligt att föra in bestämmelser som 
minskar eller ökar den generella lovplikten inom hela eller delar av 
planområdet för vissa åtgärder. Motiven för ändrad lovplikt bör alltid 
redovisas i planbeskrivningen.

Marklov krävs för trädfällning av träd med stamdiameter över 40 cm inom 
hela planområdet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Vid planens framtagande finns inga kända behov av fastighetsrättsliga 
åtgärder för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Detaljplanen 
bedöms med anledning av detta inte medföra behov av fastighetsrättsliga 
åtgärder.

Fastighetsbildning
Eventuella behov av fastighetsbildning, inrättande av 
gemensamhetsanläggningar, servitut och andra fastighetsrättsliga åtgärder 
handläggs av Lantmäterimyndigheten. De fastighetsbildningsåtgärder som 
fordras inom kvartersmark för genomförande av detaljplanen bekostas av 
berörd exploatör.

EKONOMISKA FRÅGOR
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader 
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör. Detta inkluderar även 
kostnader för flyttning av ledningar, iordningsställning samt åtgärder på 
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 dagvattenhantering vid byggnation. Detta ska 
redovisas i samband med bygglov.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Planenheten

Adam Johansson
Tf. planchef






