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Detaljplanens syfte 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att ändra den befintliga användning inom fastigheten Tidavad 
4:16 och istället medge bostadsändamål.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar cirka 3570 m² och består idag av en outnyttjad förskolebyggnad 
samt en transformatorstation. Området är beläget i Tidavad direkt väster om väg 2931. 
Det tillhör Blackgården och avgränsas i norr av en enskild väg samt i söder och i väst av 
fastigheten Tidavad 21:1. 

Vä
g 

29
31

Blackgården

Planområde
Tidavad 4:16

Planförfarande
Beslut om uppdrag fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och befinner sig 
just nu i antagandeskedet.

Samråd Underrä�else Granskning Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kra�

Standardförfarande

Lokalisering planområde
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Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Naturvärden

I östra delen av planområdet finns en stenmur med en trädallé ovanpå, vilket utgör 
naturvärden då allén omfattas av det generella biotopskyddet. Även norr om området 
finns en allé som ska beaktas. Det innebär att schaktning inte får ske inom ett avstånd 
av 15*stamdiameter samt att bark och grenar ska hanteras aktsamt. Vid ingrepp i 
biotopsskyddade miljöer krävs dispens hos länsstyrelsen. 

Kulturvärden

En del av planområdet ingår i området för Tidavads kyrkby som är upptagen i boken 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Mariestads kommun: landsbygden. Den mest 
värdefulla bebyggelsen återfinns dock runt Tidavads kyrka, drygt 200 meter norr om 
planområdet där bebyggelsen till övervägande del är uppförd under 1800-talets mitt. 
Karaktärsdrag för dessa byggnader är timrad byggstomme, grund av huggen sten, träfasad 
med locklistpanel, fönster om två gånger tre rutor respektive vindfönster på gaveln om 
två gånger två rutor, tak av en-, två- eller trekupigt lertegel samt dekorativa snickerier. 
Enligt kommunens översiktsplan bör hänsyn till detta tas vid utveckling av orten genom 
att ny bebyggelsestruktur bör anpassas till den befintliga. 

Befintlig bebyggelse på planområdet är 
emellertid uppförd år 1963, cirka 100 år 
senare, och utgörs av två envåningslängor 
som ursprungligen använts som 
pensionärsbostäder. Längorna bildar en 
skyddad utemiljö genom att byggnaderna 
är placerade i rät vinkel mot varandra. 
Fasaderna utgörs av röd-brunt puts samt 
vitmålat tegel med vitmålade fönster 
medan stommen enbart utgörs av tegel. 
Byggnaderna är utformade med sadeltak och centrerad nock i taktegel. Bebyggelsen 
är till stora delar av ursprunglig utformning men har också anpassats till den senaste 
tidens ändamål förskola, med bland annat en tillbyggnad som binder samman de båda 
huskropparna. 
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Kommunen bedömer utifrån detta att särskilda varsamhet- eller skyddsbestämmelser inte 
är motiverat på planområdet på grund av att bebyggelsen där har andra karaktärsdrag 
gentemot kyrkbyn samtidigt som byggnaden dessutom genomgått ändringar och tillägg i 
samband med ombyggnation till förskola. 

Översvämning

Höga vattenflöden i Tidan
Kommunens översiktsplan redogör för att det finns risker för översvämning i 
Tidavad kopplade till höga vattenflöden i Tidan. Vid planläggning bör därför 
klimatanpassningsåtgärder studeras för området. Markhöjderna kring Tidan ligger som 
högst på drygt 65 meter över havet och vid planområdet som lägst runt 69 meter över 
havet. Planområdet ligger som närmast 270 meter ifrån Tidan. 

På bilden till höger syns en kartering 
för Tidans vattenflöden. Den lila färgen 
är Tidans 200-årsflöde och den blåa 
Tidans högsta flöde. Informationen 
kommer från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) översvämningskartering. 
Planområdet, inringat i svart, drabbas 
inte av vattenflödena. Med avståndet, 
de positiva höjdskillnaderna och 
karteringen i beaktning gör kommunen bedömningen att riskerna för översvämning till 
följd av höga vattenflöden i Tidan är låg och att inga särskilda åtgärder erfordras. 

Skyfall
Enligt länsstyrelsens övergripande 
lågpunktskartering finns det ett antal 
lågpunkter både i och i anslutning till 
planområdet med ett generellt djup 
på 0,1-0,5 meter. Inom planområdet 
är dessa ytor koncentrerade till det 
sydvästra hörnet, utanför direkt 
anslutning till fasad. En eventuell 
översvämning bedöms därmed 
inte påverka befintlig byggnad 
inom planområdet men i och med 
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att detaljplanen medger en större byggrätt än den som nyttjas idag (1500m2  kontra 
huvudbyggnaden som idag är cirka 510m2 ) bedöms en påverkan i framtiden kunna 
uppstå. Därav har kommunen tagit fram en skyfallsutredning för planområdet.

I skyfallsutredningen specificeras länsstyrelsens siffror och det framkommer att 
majoriteten av de översvämmade ytorna både inom och utanför planområdet har ett 
vattendjup på 0,1 till 0,3 meter samt att lågpunkten i den sydvästra delen av planområdet 
har ett maximalt vattendjup på cirka 0,35 meter. Utredningen visar också att skillnaden 
mellan de befintliga förhållandena och en framtida exploatering om 1500m2 endast är 
marginell. Majoriteten av de översvämmade ytorna både inom och utanför planområdet 
har ett fortsatt vattendjup på mellan 0,1-0,3 meter samtidigt som lågpunkten i den 
sydvästra delen av planområdet finns kvar med ett maximalt vattendjup på cirka 0,35 
meter. Nya byggnader bör emellertid inte placeras intill lågpunkten utan ytterligare 
specifikationer kring höjdsättning eller liknande som gör att lågpunkten fylls igen. 

Att fylla igen lågpunkten inom planområdet innebär dock att en större vattenvolym 
ansamlas i lågpunkten norr om planområdet. Vattendjupet i stora delar av denna 
lågpunkt uppgår då till mellan 0,3 – 0,5 m. Lågpunkten där vattnet kommer ansamlas är 
belägen på naturmark och ingen påverkan sker således på angränsande byggnader eller 
vägar. Exploateringen bedöms därmed inte förvärra översvämningssituationen utanför 
planområdet.   

Miljökvalitetsnormer

Tidan rinner cirka 300 meter från planområdet. Enligt vattenmyndighetens status har 
den berörda delen av Tidan (vattenförekomsten Tidan- Knutstorp till Per-Larsgården 
SE649779-138643) en måttlig ekologisk status. Enligt gällande miljökvalitetsnorm ska 
god ekologisk status uppnås år 2027. Att Tidans status bedöms som måttlig har med 
höga näringshalter och vandringshinder för fisk att göra. Vandringsvägar för fisk är 
ingenting som påverkas av detaljplanen. Näringshalterna är något som påverkas av de 
näringsämnen som bland annat dagvatten för med sig till Tidan. Tidan har i sin helhet ett 
avrinningsområde på över 2000 km2,, att aktuellt planförslag med en yta för bostäder på 
1500 m2 skulle påverka Tidans ekologiska status bedöms av kommunen därför som låg.
 
Dagvatten

Fastigheten är idag ansluten till kommunalt dagvattennät som leds längs med väg 2931 
mot Tidan. En större exploatering än i dagsläget kommer att generera ökade mängder 
dagvatten men eftersom fastigheten redan är bebyggd och delvis hårdgjord bedöms den 
ökade mängd dagvatten som genomförandet av detaljplanen kommer medföra som liten. 
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Kommunen förordar att dagvatten ska omhändertas lokalt. Mot bakgrund av att berg 
förekommer relativt ytligt bedöms dock möjligheten till lokal infiltration av dagvatten vara 
liten. Endast nederbörd på gräsytor och liknande bedöms kunna infiltreras ner i marken 
och därmed omhändertas lokalt inom fastigheten, exempelvis genom stenkista eller 
liknande. Övrigt dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet. 

Vatten- och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs grundlagret inom planområdet av sandig morän och 
kategoriseras därmed som fastmark. Området är bebyggt sedan tidigare och har inga 
kända stabilitetsproblem. I syfte att säkerställa dessa uppgifter har kommunen tagit 
fram en stabilitetsutredning. I utredningen fastställs att grundlagret inom planområdet 
huvudsakligen utgörs av sandig morän och att planerad byggnation med byggnadshöjd på 
upp till åtta meter inte ger upphov till någon påverkan av betydelse på totalstabiliteten.

Trafik

Planområdet ligger i anslutning till Trafikverkets väg 2931 som har en hastighetsgräns på 
50 km/h förbi området. År 2011 uppmättes årsdygnstrafiken för vägen till 350 fordon 
per dag, varav 15 fordon utgjordes av tung trafik. Enligt en trafikalstring som gjorts via 
Trafikverkets Trafikalstringsverktyg kommer största möjliga bebyggelse som detaljplanen 
medger generera en ökning i årsdygnstrafiken med omkring 70 fordon.  

Infart till planområdet från väg 2931 sker genom enskild väg norr om planområdet. Om 
ny anslutning till väg 2931 skulle erfordras krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten 
Trafikverket.

Trafikverket är även väghållare för den gång- och cykelväg som sträcker sig parallellt med 
väg 2931 genom tätorten från skolan norrut till korsningen mot Boterstena. 

Från väg 2931 finns det bussförbindelser till Mariestad som trafikeras ett par gånger per 
dag. Dessa är i första hand till för serviceresor anpassade efter skolelevers resebehov. Fler 
bussförbindelser, både till Mariestad och Skövde, finns längs med väg 26 cirka 4,5 km 
ifrån planområdet. 
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Planeringsunderlag och utredningar
Följande planeringsunderlag ligger till grund för detaljplanens utformning:

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-12-11)
• PM 1 Geoteknik (BGK, 2022-01-17)
• Markteknisk undersökningsrapport (BGK, 2022-01-12)
• Skyfallsutredning (AFRY, 2022-04-07)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts som underlag för 
planarbetet. Kommunen bedömer att planen antas inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsen har 
2021-01-14 meddelat att de delar kommunens bedömning.

Fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter
Tidavad 4:16 belastas av ett avtalsservitut (16-IM3-86/6733.1) till förmån för 
Gullspångs Kraftaktiebolag (numer Ellevio). Avtalsservitutet tillåter bolaget att bibehålla 
transformatorkiosk med tillhörande jordkablar samt att nyttja befintliga tillfartsvägar. 
Servitutet gäller tills det antingen upphävs eller ändras och kommer därmed inte påverkas 
av föreslagen detaljplan. 

Utfart för Tidavad 4:16 till allmän väg sker norr om fastigheten via enskild väg (Tidavad 
S:2). Gemensamhetsanläggning saknas men kan bildas genom lantmäteriförrättning. 
Vid förrättning fastställs fördelning av förrättnings- och underhållskostnader efter 
utnyttjandegrad.

Buller
Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är den nuvarande årsdygnstrafiken 
förbi planområdet på väg 2931 mellan 251-500 fordon per dygn. Enligt trafikalstring kan 
detaljplanen vid maximal utbyggnad generera en ökning i årsdygnstrafiken med cirka 
70 fordon. Förutsatt att trafiken även ökar med en procent per år fram till 2040 kan 
årsdygntrafiken öka med ytterligare cirka 100 fordon. Den maximala årdsygntrafiken 
beräknas därmed kunna öka till knappt 700 fordon, vilket fortsatt får anses som lågt 
eftersom det ligger under det lägsta intervallet i metod 2 i Trafikverkets publikation 
”Hur mycket bullra vägtarfiken”. Utifrån den låga trafikmängden och hastighetsgränsen om 
50 km/h på närliggande väg 2931 bedöms riktvärden för trafikbuller enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskridas. 
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
B - bostäder (4 kap. 5 § PBL)
Då planen syftar till att möjliggöra bostadsändamål på platsen och för att främja 
bostadsbebyggelse samt utveckling av bostadsbeståndet (2 kap. 3 § punkt 5 PBL) har 
bestämmelsen förts in i plankartan.

E- teknisk anläggning (4 kap. 5 § PBL)
Yta för teknisk anläggning har lagts runt den nuvarande transformationsstation inom 
planområdet för att säkerställa dess fortsatta lokalisering samt markens lämplighet 
för bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna elektronisk kommunikation 
(2 kap. 5 § punkt 3 PBL). Befintlig transformatorstation får stå kvar men om 
transformatorstationen behöver byggas på nytt i framtiden ska detta ske längre västerut 
inom användningsområdet. Det görs för att säkerställa siktförhållandena i befintlig 
anslutning och därmed öka trafiksäkerheten. 

e1- Största byggnadsarea är 1500m2 (4 kap. 11 § PBL)
Byggnadsarean har reglerats till 1500m2 för att möjliggöra en större exploatering på 
fastigheten än vad som finns idag och samtidigt främja en ändamålsenlig struktur samt en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § punkt 1 PBL). 

Högsta byggnadshöjd är 8 meter (4 kap. 11 § PBL)
Bestämmelsen har införts för att möjliggöra bebyggelse i två plan och samtidigt främja en 
ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL).

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad (4 kap. 11 § PBL) 
Prickmark har förts in i plankartan längs med den östra planområdesgränsen, dels för 
att skydda den mur och allé som finns där och dels för att säkra siktförhållandena i 
befintliga väganslutningar. Prickmark har även förts in runt E-området med anledning 
av brandrisker. Detta främjar en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av grönområden (2 kap. 3 § punkt 1 PBL) samtidigt som det säkerställer 
markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 
möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § punkt 1 & 3 PBL). 

b1- Lägsta nivå för färdigt golv ska vara +70,5 meter över nollplanet (4 kap. 16 § 
PBL)
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Lägsta nivå på färdigt golv har reglerats i planområdets sydvästra del för att anpassa 
framtida bebyggelse till översvämningsrisker till följd av kraftiga skyfall och samtidigt 
säkerställa markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (4 kap. 6 § PBL)
Bestämmelsen har införts för att säkerställa de underjordiska ledningarnas, som leder till 
nätstationen, fortsatta lokalisering samt markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn 
till möjligheterna att ordna elektronisk kommunikation (2 kap. 5 § punkt 3 PBL).

Genomförandetid - Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga 
kraft (4 kap. 21 § PBL)
Genomförandetiden är regelrad till fem år från det datum planen vunnit laga kraft då 
kommunen bedömer det som ett rimligt tidsintervall att genomföra planen på. Planen är 
efter det gällande tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan.

Prövning enligt annan lag
Vid eventuellt ingrepp i det biotopskyddade området inom planområdet (mur med 
allé) som skyddas genom det generella biotopskyddet via förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm, krävs dispens hos länsstyrelsen. 

Om ny tillfart ska bildas mot väg 2931 krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten enligt 
39 § i väglagen (1971:948). 

Illustration
Illustration visar ett scenario när byggrätten på Tidavad 4:16 är fullt utnyttjad, vilket 
innebär en byggnadsarea på 1500 m2. 

Vä
g 

29
31

 

Illustration Tidavad 4:16
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Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats

Detaljplanen innefattas inte av någon allmän plats.

Förändringar i fastighetsindelning

Detaljplanen innebär att mark som i dagsläget är privatägd planläggs med kvartersmark 
för bostäder och teknisk anläggning. Inga förändringar i fastighetsindelning planeras att 
genomföras.

Ansvar för utbyggnad och drift av VA

Kommunalt vatten och avlopp finns på platsen. Kommunen är fortsatt ansvarig för 
utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar för fastigheten.

Bedömning av kostnader för genomförande

Genomförande av detaljplanen väntas innebära kostnader för den privata fastighetsägaren 
som ska iordningställa och göra om befintlig förskola till bostäder. 

Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer

Detaljplanen ersätter detaljplan och upphävande av del av detaljplan för Tidavad 4:16 m.fl., 
Tidavad, Mariestads kommun (1493-P27) inom den del som föreslaget planområde omfattar. 
Detaljplan 1493-P27 anger att berörd mark är avsedd för daghem (skoländamål). 
Planförslaget innebär att marken planläggs för bostäder. Tidigare plan har ett 
markområde med reservat för underjordiska ledningar. Detta område tas bort i den nya 
detaljplanen eftersom de ledningar u-området ursprungligen lades ut för har flyttats. 




