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Inledning
När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet att genomföra
en miljöbedömning av planen i enlighet med reglerna i 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken (MB). En
behovsbedömning fungerar som ett underlag för ställningstagandet. I behovsbedömningen utreds om
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan (BMP) utifrån de kriterier som finns i bilaga 2
och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, nedan MKB-förordningen. Om
den samlade bedömningen är att planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Om bedömningen är att detaljplanen inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan kan redovisningen av miljöeffekter ske i planbeskrivningen.

Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan som
genomförandet av planen, programmet eller ändringen medför och den miljöpåverkan som blir
följden av om planen, programmet eller ändringen inte genomförs som är i fokus. Vid bedömningen
bör man ta hänsyn till miljöpåverkan i absoluta termer, det vill säga både den positiva och negativa
påverkan. Vidare ska bedömningen av påverkan inbegripa sekundära, kumulativa, samverkande,
permanenta och tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt.
Beskrivningen av den betydande miljöpåverkan genomförandet av en plan kan antas medföra ska
inkludera all betydande miljöpåverkan och inte begränsas till planens eller programmets geografiska
omfattning.

Planen i korthet
Syftet med ändringen är att möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse i centrala Mariestad.
Nu gällande plan som medger parkområde respektive skolverksamhet (för Trädgårdsskolans
försöksverksamhet) har pga förändrat behov i skolverksamheten ej kommit att genomföras.
Området betraktas och sköts i nuläget som ett centralt beläget parkområde. Vid en planändring är
syftet att bibehålla och utveckla delar av parkområdet, belägna närmast Tidan, för att på så sätt
gynna strandskyddet syften och kunna utveckla den strandpromenad längs Tidan som pekas ut i
översiktsplanen och FÖP Mariestad.

Kommunen beslutade om uppdrag för detaljplanen 2015-11-25. Detaljplanen handläggs med
utökat planförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag (2010:900).

En översiktlig bedömning avseende omgivande bebyggelsekaraktär och platsens storlek redovisar
en begränsad exploatering där ca 30 st lägenheter, max ca 40 lgh, bör kunna åstadkommas
troligtvis uppdelat på två byggnader.

Bedömningsunderlag
Behovsbedömningen genomförs genom en checklista. Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna
av en detaljplan. Utgångspunkten är bilaga 2 och 4 till förordning om MKB (1998:905). Checklistan
ger kunskap om vilka frågor som berörs samt vilka frågor som innebär risk för betydande
miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sammanvägd bedömning av de
frågeställningar som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Checklistan inkluderar
skyddsvärden, effekter på miljön samt effekter på hälsa och säkerhet.
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Alltid betydande miljöpåverkan
Berörs?

Ja Nej
Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om genomförandet kan antas
innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken. Dessa är de verksamheter eller åtgärder kan påverka miljön i ett
naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken (7
kap. 28 a § MB):
1. Särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG
av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, x

2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (Natura 2000) x

Kommentar Biotopskydd i Tidan avses inte beröras – behöver dock beskrivas
Om planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter
eller åtgärder som anges i 3 avdelningen MB (eller bilaga 3 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar) är det betydande miljöpåverkan, såvida planen inte
avser användningen av små områden på lokal nivå.
Anger planen förutsättningarna för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3
avdelningen MB eller bilaga 3 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, och
samtidigt omfattar ett större område än vad som menas med ”små områden på lokal
nivå” (vilket inbegriper en detaljplan av normal omfattning)?

x

Kommentar

Betydande miljöpåverkan
Berörs?

Ja Nej
Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas,
om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att
planområdet får tas i anspråk för (4 kap. 34 § PBL):
1. industriändamål, x
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, x
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, x
4. hamn för fritidsbåtar, x
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen
bebyggelse,

x

6. permanent campingplats x
7. nöjespark, eller x
8. djurpark x
Kommentar

Förordnanden och skyddsvärden

Berörs?

Ja Nej
Risk för BMP?

1.1 Berörs riksintresse? X

1.2

Berörs Natura 2000? (Planer som innefattar verksamheter
eller åtgärder som
kan komma att kräva tillstånd för påverkan på ett Natura
2000-område ska alltid
miljöbedömas.)

x

1.3 Berörs världsarv? x

1.4 Berörs nationalpark? x

1.5 Berörs naturreservat? x

1.6 Berörs kulturreservat? x

1.7 Berörs naturminnen? x

1.8 Berörs biotopskydd? X

1.9 Berörs djur- och växtskyddsområden? X
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1.10 Berörs strandskyddsområden? X

1.11 Berörs miljöskyddsområden? x

1.12 Berörs vattenskyddsområden? x

Kommentar

· Planområdet berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv (4 kap MB) och
strandskyddsbestämmelserna för Tidan (100 m) är i dagsläget upphävda för området. Vid ny
detaljplanering återinträder strandskyddet som för att ny bebyggelse med ändrad
användning ska kunna komma till stånd behöver upphävas på nytt. Strandskyddet avses
kunna bibehållas i de delar som kvarstår som parkområde inom vilket strandskyddets syften
bör kunna bibehållas och utvecklas. Det nya bebyggelseområdet avser bostäder i
flerbostadshus och kriterier för val av plats för förtätning beskrivs mer utförligt i den
lokaliseringsprövning som biläggs detaljplanen. Kommunen avser åberopa 7 kap. 18 c §P. 5
MB som särskilt skäl för upphävande av strandskydd.

· Biotopskydd Tidans Kvillar: Kvillområdet är ett värdefullt lek- och uppväxtområde för
fiskarten asp. Även utter påträffas återkommande i kvillområdet. (Båda djurarterna är
utpekade som Natura 2000-arter) – Det nya bebyggelseområdet avses placeras med sådant
avstånd till strandlinjen att Biotop-området Tidans Kvillar ej påverkas.

· Exploateringsområdet omgärdas av två uppvuxna alléplanteringar - i norr utmed
Drottninggatan, med företrädesvis lindar - och i väster på vardera sida om gångstråket
parallellt med Kinnekullebanan, med varierade lövträdsinslag, utöver lind även lönn och
kastanj. Alléer omfattas av biotopskyddsbestämmelser. Det nya bebyggelseområdet avses
placeras med sådant avstånd till alléerna att biotopskyddet ej påverkas.

Effekter på miljön

Berörs?

Ja Nej
Risk för BMP?

2. Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden,
naturresurser

2.1 Berörs område som utpekas i Länsstyrelsens eller kommunens
naturvårdsplan som högt naturvärde?

x

2.2 Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering?

x

2.3 Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
sumpskogsinventering?

x

2.4 Berörs område som utpekas i kommunens översiktsplan som
ekologiskt särskilt känsligt?

x

Kommentar · Se kommentarer ovan om angränsande biotopskyddsområden (Även Svämlövskog ingår som
naturtyp inom Kvillområdet, men berörs ej.)

3. Kulturmiljö

3.1 Berörs fornlämningar? x

3.2 Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö? x

Kommentar · Hänsyn bör tas till kulturhistorisk värdefull bebyggelse i omgivningen, längs Drottninggatan.

4. Landskapsbild och stadsbild

4.1 Finns risk att projektet påverkar landskapsbild? x

Kommentar · Byggnadshöjderna bör hållas i en skala som motsvarar omgivningens, bebyggelse avser
förstärka rumslighet längs Drottninggatan.

5. Transport och kommunikation

5.1 Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder? x

Kommentar · Väster om planområdet löper järnvägssträckningen Kinnekullebanan, men denna bör inte
beröras av den nya detaljplanens ändrade användning.
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6. Rekreation och rörligt friluftsliv

6.1
Finns risk att projektet påverkar kvalitén eller kvantiteten på
någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled,
friluftsanläggning etc.)

x

Kommentar

· Nedminskning av parkområde behöver inte per automatik påverka kvaliteten – kan i stället
ge möjlighet för kommunen att fokusera sina insatser. I den nya detaljplanen föreslås att
befintliga grönstråk längs med Tidan och längs med Kinnekullebanan bibehålls, vilket
förutom de biologiska spridningsfunktionerna också medger fortsatt rekreationsmöjligheter
då parkområdets sammanlänkande struktur kan behållas.

7. Mark

7.1 Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de
geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc?

Geoutredning x

7.2 Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av
någon värdefull geologisk formation?

x

7.3 Finns risk att projektet innebär förändrade
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?

x

Kommentar

· Marken inom området utgörs enligt SGU: översiktskarta (jordartskartan) av galcial lera.
Marken är flack utan några nämnvärda lokala höjdskillnader. Södra delen av planområdet
angränsar till ån Tidan. Mellan marketn och Tidan finns erosionsskydd i forn av stödmur. I
en översiktlig stabilitetsutredning för Mariestads kommun framtagen av Räddningsverket
2008 anges att marken närmast Tidan tillhör stabilitetszon 1 (lera >1:10) och övriga delar i
planområdet stabilitetszon 2 (lera<1:10). Då det föreligger risk till instabil mark ska en
geoteknisk undersökning tas fram som underlag för den planerade bebyggelsen.
Förutsättningar för grundläggning anges anpassad till denna. Ev behövs också lodning i
Tidan. Vad gäller bestämmelse om lägsta grundläggningsnivå behöver denna modifieras till
grundläggningsprincip för flerbostadshus och pålning är som nu bedöms det troliga
tillvägagångssättet.

8. Luft och klimat

8.1 Finns risk att projektet innebär väsentliga luftutsläpp eller x

8.2 Finns risk att projektet innebär obehaglig lukt? x

8.3 Finns risk att projektet innebär förändringar i luftrörelser,
luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)?

x

8.4 Finns risk att projektet innebär skador på byggnader? x

Kommentar

9. Vatten

9.1 Finns risk att projektet innebär förändring av grundvatten- eller
ytvattenkvalitén?

x

9.2 Finns risk att projektet innebär förändring av flödesriktningen
för grundvattnet?

x

9.3 Finns risk att projektet innebär minskning av vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt?

x

9.4
Finns risk att projektet innebär förändrade
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med
risk för översvämning/uttorkning?

x

9.5 Finns risk att projektet innebär förändrat flöde eller riktning
eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö?

x

Kommentar
· Dagvatten ska anslutas till kommunens nät för dagvatten. Fördröjningsmöjlighet innan

påsläpp studeras ytterligare inom planarbetet
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10 Växter och svampar

10.1 Finns risk att projektet innebär förändringar i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen?

x

10.2
Finns risk att projektet innebär påverkan av någon hotad
växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens rödlista eller
EU:s art eller habitatdirektiv, fridlysta)?

x

10.3 Finns risk att projektet innebär införande av någon ny växtart? x

Kommentar

· Alléer betraktade som biotoper ska vara kvar; dessa kommer även fortsättningsvis att utgöra
spridningskorridorer och habitat.

· Bef grönområde kommer delvis att vara kvar inom området men föreslås planeras som
parkmark.

· Inom det föreslagna bebyggelseområdet förändras naturligtvis växtsammansättningen.

11. Areella näringar

11.1 Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? x

Kommentar

12. Djurliv

12.1 Finns risk att projektet innebär förändringar av antalet eller
sammansättningen av djurarter?

x

12.2
Finns risk att projektet innebär påverkan på någon hotad
djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller
habitatdirektiv?

x

12.3 Finns risk att projektet innebär försämring av fiskevatten eller
jaktmarker?

x

Kommentar Se kommentar ovan

Effekter på hälsa och säkerhet

Berörs?

Ja Nej
Risk för BMP?

14. Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och skarpt
sken, lukt

14.1
Finns risk att projektet innebär ökning av nuvarande ljudnivå
så att människor exponeras för ljudnivåer över
rekommenderade gränsvärden?

x

14.2 Finns risk att projektet innebär nya ljussken som kan vara
bländande?

x

14.3 Finns risk att projektet innebär risk för vibrationer? x

14.4 Finns risk att projektet innebär risk för explosion? x

14.5 Finns risk att projektet innebär risk för utsläpp? x

14.6 Finns risk att projektet innebär risk för lukt? x

14.7 Finns risk att projektet innebär att människor utsätts för
joniserande strålning (radon)?

x

14.8 Finns risk att projektet innebär översvämningsproblematik? x

14.9 Finns risk för påverkan från magnetfält från kraftledning? x

Kommentar

· Den planerade användningen bostäder är av mindre omfattning och förväntas inte generera
en sådan trafikmängd att detta skulle medföra ökade bullernivåer.

· Risk för vibrationer finns under kortare period under framtida byggtid, men är inte en
varaktig konsekvens av den nya detaljplanens genomförande.

· Lägsta rekommenderade grundläggningsnivå i Mariestad +46,85 RH2000 (Anpassas till
flerbostadshus) Marknivån ligger på ca +48,00 väl över den angivna risknivån. Källare
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bedöms i nuläget som olämpligt.
· Översiktlig strategi för fördröjning av dagvatten studeras ytterligare inom planarbetet

15. Miljöpåverkan från omgivningen

15.1
Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller
dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i
marken?

Geoutredning x

15.2 Finns målpunkt eller transportled för farligt gods inom 150
meter? x Riskutredning

Kommentar

· Bryggeritomt resp magasin o järnväg, utfyllnad inte helt osannolikt, markprover ska
undersökas i samband med den geotekniska utredningen.

· Vad gäller transportled för farligt gods utgör Kinnekullebanan en potentiell sådan. Utförd
riskutredning visar på att individrisken och samhällsrisken i planområdet på grund av
transporter av farligt gods på Kinnekullebanan bedöms vara acceptabel.

· Vad gäller tankstation och påfyllnadsplats på andra sidan av Tidan för underjordisk cistern
är avståndet över 150 m. Risker vid eventuell olycka vid tankstationen bedöms som
minimala för planområdet.

16. Trafiksäkerhet

16.1 Finns risk att projektet innebär att trafikproblem skapas eller
äventyras trafiksäkerheten?

x

16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik? x

Kommentar
· Lämplig plats för infart studeras med hänsyn till närliggande trafikplats och

järnvägsövergång
· Minimal ökning av trafiken till området

17. Omkringliggande projekt

17.1 Finns andra projekt som innebär miljöpåverkan på
planområdet?

x

17.2 Har detta projekt betydelse för andra planers eller programs
miljöpåverkan?

x

Kommentar

Miljökvalitetsnormer

Berörs?

Ja Nej
Risk att MKN
överskrids?

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. MB.
Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda
befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller
för att kunna genomföra EG-direktiv. Dessa beskrivs nedan detta formulär. I
fråga om detaljplaner gäller att en detaljplan inte får antas, om dess
genomförande skulle medverka till att MKN överträds, enligt 5 kap 3§ MB.

Luft

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för
föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477)

x

Kommentar

Fisk- och musselvatten

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för fisk-
och musselvatten (SFS 2001:554)

x

Kommentar



Behovsbedömning, detaljplan för Gamla staden 4:2 samt del av Gamla staden 4:1,
Mariestads centralort, Mariestads kommun 2019-04-24

8

Vatten

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för
vattenförekomster? (SFS 2004:660)

x

Kommentar Åtgärder dagvatten, fördröjning och rening innan släpp till det kommunala dagvattennätet studeras i
planarbetet.

Buller

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för buller?
(SFS 2004:675)

x

Kommentar Bullerutredning påbörjad – förhållandena verkar gynnsamma än så länge



Behovsbedömning, detaljplan för Gamla staden 4:2 samt del av Gamla staden 4:1,
Mariestads centralort, Mariestads kommun 2019-04-24

9

Sammanvägd bedömning
Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sammanvägd bedömning och ett
motiverat ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Nedan sammanfattas bedömningsgrunder, miljö- och kvalitetsmål samt
miljökvalitetsnormer som berörs för aktuellt planområde och återigen ett ställningstagande till om de
bedöms innebära en betydande miljöpåverkan.

Bedömningsgrunder som berörs och eventuellt innebär BMP Risk för BMP:

FÖRORDNANDEN OCH SKYDDSVÄRDEN
1.1 Berörs riksintresse? Strandskyddsområde noteras, men avses upphävas, då planförslaget inte kan

anses motverka strandskyddsbestämmelsernas syfte, tillräckligt område avgränsat för
strandskyddets syften avses bibehållas, resterande del av området utgör ett prioriterat
förtätningsprojekt i Mariestads stadskärna.

1.2 Berörs biotopskydd – Dessa avses bibehållas oförändrade

Nej

EFFEKTER PÅ MILJÖN
Se ovan. Geoteknisk utredning kommer att utföras för att säkerställa markens beskaffenhet och
lämplighet ur geoteknisk synpunkt.

Nej

EFFEKTER PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET
Förutom geoteknisk utredning utförs utredning avseende risk med farligt gods längs Kinnekullebanan
samt utredning avseende buller. Översvämningsrisken bedöms som ringa då planområdet liger väl
över rekommenderade grundläggningsnivåer. Andra åtgärder i förhållande till klimatförändringar är
att inte utöka belastningen på befintligt dagvattensystem, detta kan beskrivas i planbeskrivningen.

Nej

MILJÖKVALITETSNORMER
Åtgärder i förhållande till klimatförändringar och översvämningsrisk belyses som ovan angivits i
detaljplanearbetet. Vad gäller buller beaktas detta i särskild utredning och bedömningen är i nuläget
att miljökvalitetsnormerna för buller inte kommer att överskridas

Nej

Påverkan på sammantagna naturvärden
En exploatering för delar av planområdet med bostadsbebyggelse bedöms inte behöva utgöra någon
negativ påverkan på befintliga naturvärden förutsatt att erforderliga avstånd för att säkerställa dessa
skydd iakttas.

Sammanvägd bedömning
Ex. Genom olika åtgärder vad det gäller avstånd till skyddsvärda miljöer och risker kan påverkan
elimineras eller minimeras till acceptabla nivåer.

Förslag till motiverat ställningstagande
Bedömningen, utifrån ovanstående checklista och ovanstående resonemang, är att ett genomförande
av planen kommer att medföra viss betydande miljöpåverkan, avseende ovanstående risker. Dessa
utreds under separata punkter i planbeskrivningen.

Sektor samhällsbyggnad
Planenheten

Adam Johansson Matilda Åslin
Tf. planchef Plankonsult PE Arkitektur AB


