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Bakgrund

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av 
mark och vatten som är tillåten inom ett visst område. Alla bestämmelser på plankartan 
har en hänvisning till lagstöd i Plan- och bygglagen (PBL).

Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggel-
se eller verksamhet som är tillåten samt hur byggnaderna och omgivningen ska se ut. Det 
är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan - detta kallas för 
kommunalt planmonopol.

En detaljplan är ett bestämt område på en plankarta. I plankartan beskrivs det med linjer, 
symboler och bestämmelser vad som får eller inte får göras. Plankartan är det dokument i 
detaljplanen som är juridiskt bindande.

Till plankartan hör en planbeskrivning som mer utförligt förklarar syfte, innehåll och 
genomförande av planen. Det är den här handlingen. I det här fallet handlar det om upp-
hävande av del av en redan befintlig detaljplan, därför tillkommer ingen ny plankarta utan 
endast denna planbeskrivning med en illustrationskarta över området som ska upphävas 
på den aktuella plankartan.

Planprocessen
Processen för framtagande av detaljplaner styrs av kapitel 5 i Plan- och bygglagen (PBL). 
Samråd sker med myndigheter, allmänhet och andra berörda.

Vid upphävande av detaljplaner gäller generellt samma krav som vid framtagande av en 
ny detaljplan.

Kommunen har för avsikt att använda ett så kallat förenklat standardförfarande för att 
upphäva del av den aktuella detaljplanen. Det innebär att processen förkortas genom att 
granskningsskedet tas bort. I PBL nämns tre kriterier som måste uppfyllas för att ett för-
enklat standardförfarande ska kunna tillämpas. Att upphävandet av detaljplanen är:

• förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna,
• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
• inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vidare måste detaljplanens genomförandetid ha gått ut.
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Kommunen gör bedömningen att aktuellt upphävande av del av detaljplan över Bångaha-
gen m.m. uppfyller ovanstående kriterier. Notera därför att samrådet således är det enda 
tillfälle som ges för att göra yttranden och lämna synpunkter rörande förslaget.

Syfte och huvuddrag
I samband med ombyggnationen av E20 förbi Mariestad måste mer mark utöver be-
fintligt vägområde tas i anspråk för vägändamål. Detta innefattar bland annat del av 
planområdet för detaljplan för Bångahagen m.m. För att möjliggöra vägens föreslagna 
ombyggnad måste aktuell plan delvis upphävas. Planområdet kommer efter upphävandet 
att klassas som oplanerad mark och upphävd detaljplan väntas ersättas av en ny vägplan 
som upprättas av Trafikverket. 

Syftet med detta upphävande är att möjliggöra för E20:s nya sträckning. Risker, konse-
kvenser och åtgärder relaterade till vägens närhet till deponiverksamheten och så vidare 
redovisas i den vägplan som kommer att upprättas.

Handlingar
Ärendet omfattar denna planbeskrivning, illustrationskarta, samrådsredogörelse och fast-
ighetsförteckning. 

Planförfarande
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 att upphäva del av detaljplanen för 
Bångahagen m.m. Planen upphävs med ett förenklat standardförfarande enligt lagstift-
ningen i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2018:845).

Planprocessen; förenklat standardförfarande

IDÈ SAMRÅD ANTAGANDE GENOMFÖRANDEPLANUPPDRAG

Ev. överklagande
Möjlighet att lämna 

synpunkter

PLANPROCESSEN 
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

LAGA KRAFT
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Läge och areal
Planområdet ligger söder om trafikplats Brodderud, i östra delen av Mariestads centralort. 
Området avgränsas i öster av E20:s befintliga dragning, i väster av Marieforsleden och i 
norr av Stockholmsvägen.

Nytt vägområde

Planområde

Område för upphävande av detaljplan

Skala: 1:10000 (A4)

Planområde för Bångahagen m.m. Området inom vilken planen ämnas upphävas är 
en smal remsa längs med E20 i planområdets östra del, aktuellt område är i kartan marke-

rat med svart kryssmönster.
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Planområdet för detaljplan över Bångahagen m.m. omfattar cirka 125 hektar, men endast 
en mycket begränsad del av denna yta - knappt 6,5 hektar - omfattas av det planerade 
upphävandet. Se bild ovan.

Beskrivning av planområdet
En betydande del av planområdet brukas av Bångahagens återvinningscentral. I plan-
områdets norra del förekommer ett litet antal småhus. Delar av planområdet nyttjas av 
Mariestads enduroklubb och Mariestads brukshundsklubb. 

De delar av planområdet som omfattas av detta förslag till upphävande täcks idag av sly 
och ett glesare skogsparti som skiljer deponin från E20:s nuvarande sträckning. Marken i 
fråga är planlagd som naturmark, och har haft till syfte att fungera som insyns- och stör-
ningsskydd mellan deponiverksamheten och vägområdet. 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är verksamhetsutövare för avfallscentralen och 
deponiverksamheten och har vid samråd med kommunen angett två aspekter av deras 
verksamhet som särskilt viktiga relaterade till ombyggnationen av E20. Dels hänvisar de 
till risken för dammningsproblematik från deras verksamhet som kan orsaka problem 
med sikten på E20, dels påtalar de vikten av att skydda några av deras provtagningsrör för 
grundvatten, som är belägna nära det nya planerade vägplaneområdet för E20. Relaterat 
till dammningsproblematiken bedömer de att nuvarande utformning, inkluderande ett 
skyddsavstånd om drygt 50 meter mellan vägplaneområdet och verksamheten bör vara 
tillräckligt. I frågan om att ta hänsyn till provtagningsrör påtalar de att de är särskilt måna 
om att bevara ett dito som är beläget i planområdets södra del, precis på gränsen till vad 
som ämnas bli det nya vägområdet - detta då de har en mycket lång provtagningsserie här.

Berörda markägare
Den aktuella delen av planområdet inkluderar och tangerar sammanlagt tolv fastigheter. 

• Korstorp 1:1 - privat fastighetsägare
• Korstorp 1:2 - privat fastighetsägare
• Korstorp 1:6, 1:7, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5 och 3:6 - ägs av kommunen
• Krontorp 2:1, samt Muggebo 2:8 och 1:18 - ägs av kommunen

Angränsande detaljplaner
Planområdet angränsar i väster, söder och öster till ej planlagd mark. 
I norr angränsar planområdet till stadsplanen Del av Krontorp, Krontorpsvägen m.m. i Ma-
riestad (1980), Detaljplan för Kv. Neptunus och Uranus (2007), Detaljplan för Krontorpsvägens 
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avstängning (2002) och Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. (2016). Planerna anger i huvudsak 
bostäder, men också viss handel.

De delar av detaljplanen som ämnas upphävas angränsar inte till någon existerande de-
taljplan.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 2018 pekas en del av planområdet för Bångahagen m.m. ut 
som lämplig lokalisering av en solcellspark, då den tidigare deponiplatsen inte får bebyg-
gas eller utvecklas med högre vegetation. Åtgärden med att upphäva en del av planen med 
syfte att möjliggöra den nya vägplanen för E20 står inte i konflikt med denna intention, 
utan är snarast av godo då E20:s nya sträckning i högre grad skulle ge området önskvärd 
exponering för förbipasserande än vad den har möjlighet att få i dagsläget. En omvand-
ling av området till solcellspark pekas i översiktsplanen ut som en viktig del i kommunens 
strategiska arbete för en fossilfri samhällsutveckling.

Vidare pekas ombyggnationen av E20 förbi Mariestad ut i nämnda översiktsplan som 
dess mest omfattande projekt. Överlag är hela projektet med ombyggnationen och för-
bättringen av E20 av mycket hög prioritet för Mariestads kommun. Som en följd av detta 
har kommunen bland annat valt att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för att 
den nya vägen förbi Mariestad ska kunna hålla den höga standard som önskas.

Fortsättningsvis klargör översiktsplanen att E20:s föreslagna nya stäckning - benämnd 
”blå korridor”- är den som bedöms vara bäst för att bibehålla förutsättningarna för 
näringsverksamhet i Mariestads tätort. Det är även den sträckningen som väntas ge minst 
påverkan på natur- och kulturmiljö, i jämförelse med andra potentiella utformningar som 
diskuterats genom processen. 

Således är det av hög prioritet för Mariestads kommun att möjliggöra och i så hög grad 
som möjligt underlätta denna utveckling.

Gällande planer
Gällande detaljplan (Dp 376) vann laga kraft 1998-04-22. Planen möjliggör markända-
målen räddningsstation, övningsgård för räddningstjänsten, bostäder, deponi för avfall, 
återvinningsstation, vattenmagasin, handel, bilservice och drivmedelsförsäljning samt 
brukshundsklubb. Avfallsdeponi är det huvudsakliga syftet med planen. Den del av 
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planområdet som ämnas upphävas är i gällande detaljplan markerad som naturmark. 
Syftet med bältet av naturmark har varit att fungera som insyns- och störningsskydd. Då 
deponin inte längre är i bruk, utan ämnas sluttäckas inom några år, samt presumtivt står 
i begrepp att omvandlas till solcellspark bedöms denna barriär inte längre vara av samma 
vikt, även om den fortsatt bör bevaras i viss mån.

Konsekvenser av upphävandet
Efter att beslutet att upphäva del av detaljplanen har vunnit laga kraft kommer marken att 
hanteras som ej planlagd mark och styras av samma lagar som annan oplanerad mark. 

Upphävandet av detaljplanen kommer inte att medföra några fysiska förändringar, utan är 
av administrativ art. 

Markinlösen är inte aktuellt. 

Syftet med upphävandet av delen av planen är att möjliggöra den nya dragningen av E20. 
Det innebär att en del av planområdet i framtiden kommer att ersättas av en vägplan som 
upprättas av Trafikverket. 

Nationella och regionala konsekvenser
Upphävandet av del av detaljplan över Bångahagen m.m. bedöms inte stå i konflikt med 
något av de nationella riksintressena eller miljömålen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Gällande detaljplan vann laga kraft 1998-04-22 med en genomförandetid om femton år. 
Efter genomförandetidens utgång är planen fortsatt juridiskt bindande, men kan ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägare kan göra anspråk på ersättning för förlorad bygg-
rätt.

Behovsbedömning
När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen alltid göra en be-
hovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. 
Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar 
utveckling kan främjas. Bedömningen skall göras enligt de kriterier som anges i bilaga 4 
till MKB-förordningen (förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver 
detta gäller:
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• De planer vars genomförande innefattar en verksamhet eller åtgärd som kan komma 
att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (Natura 2000) ska miljöbedömas. 

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § PBL, eller som 
räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) ska karaktären på verksam-
heten även bedömas utifrån bilaga 2 i MKB-förordningen (1998:905).

Kommunen bedömer att genomförandet av föreslaget upphävande inte kommer att 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning 
gjorts.

Genomförande

Organisatoriska frågor 

Planförfarande
Upphävandet av planen handläggs enligt Plan- och bygglagens (PBL 2010:900, SFS 
2018:845) regler för förenklat standardförfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmän-
het m.fl. Syftet med är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan.

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

Antagande - Planen antas av kommunstyrelsen och träder i laga kraft tre veckor efter att 
beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.

Genomförandetid 
Upphävande av del av detaljplan över Bånghagen m.m. träder i kraft den dag detaljplanen 
vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning
Mariestads kommun ansvarar för framtagandet av detaljplan.

Finansiering
Mariestads kommun bekostar upphävandet av planen.
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Gemensamhetsanläggningar, servitut med mera. 
Inom planområdet för detaljplan över Bångahagen m.m. (DP 376) finns dels ett nyttjan-
derättsavtal tecknat mellan Mariestads kommun och Mariestads enduroklubb - dels ett 
arrendeavtal mellan Mariestads kommun och Mariestads brukshundsklubb. Dessa avtal 
avses inte påverkas av aktuellt upphävande av del av detaljplanen för området. Vidare 
finns även ett antal jordbruksarrenden och jaktarrenden i närområdet - inte heller dessa 
avses påverkas av upphävandet. 

Arrendeavtal 

 

Mariestads brukshundsklubb

Nyttjanderättsavtal  
Mariestads enduroklubb

Nyttjanderättsavtal 
Mariestads enduroklubb

Jaktarrende

Jaktarrende

Jaktarrende

Jaktarrende

Vägrättsupplåtelse

Jordbruksarrende
Jordbruksarrende

Jordbruksarrende

Paintballbana

Kartbild som visar vilka delar av planområdet för Bångahagen m.m. som omfattas av servitut 
och dylikt.





Område i detaljplan över Bångahagen m.m., Mariestad,  
Mariestads kommun (1493-P7) som upphävs.
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