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 Detaljplanens syfte 
Planen syftar till att möjliggöra för markanvändningen verksamheter, detaljhandel och 
besöksanläggning (idrottshall). Planen möjliggör en fl exibel markanvändning vad gäller 
kvartersmarkens utnyttjandegrad samt byggnaders placering, med syftet att göra mar-
ken lämplig för etableringar av varierande storlek och utformning. Kvartersmarkens ska 
väganslutas till Marieforsleden. 

Mellan planerad kvartersmark och Ladukärrs bostadsområde har en buffertzon med 
naturmark planerats för att undvika verksamheternas påverkan på befi ntliga bostadsfast-
igheter. Naturområdet kommer även att nyttjas för fördröjning av dagvatten. 

 Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet ligger i den östra delen av Mariestads tätort och gränsar i norr mot dagligva-
ruhandel vid Krontorpsrondellen, i väst till Ladukärrs bostadsområde, i söder till området 
Muggebo och i öst till Bångahagens deponi och återvinningscentral. Planområdet är cirka 
17 hektar stort. 

 Planförfarande 
Detaljplanen tas fram inom ramen för ett utökat planförfarande enligt 5 kap PBL 
(2010:900)

 Planeringsunderlag och utredningar
Följande utredningar har legat till grund för planförslagets framtagande: 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-01-24)
• Geoteknisk undersökning (2020) 
• Dagvattenutredning (2020)
• Naturvärdesinventering (2020)
• Arkeologisk utredning (2020)
• Riskbedömning kring detaljplan för Ladukärr 2:1 (2021)
• Bullerutredning, Ladukärr - utredning av trafi k- och omgivningsbuller inför ny de-

taljplan (2021)
• Riskutredning farligt godstransporter (2020)
• Riskanalys av farligt gods i Hallands län (meddelande 2011:19)
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 Överväganden

 Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Nedan redovisas planområdets befi ntliga förutsättningar och kommunens bedömning av 
den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i 2 kapitlet plan- 
och bygglagen (2010:900) och föreslagen markanvändning.  

 Riksintressen 
Föreslaget planområde berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 1-2 §§ MB) .
 
Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB
I proposition 1885/86:3 pekas bland annat Värnen med strandområden ut som riksin-
tresse för rörligt friluftsliv. Utpekandet motiveras av områdets särskilt stora värden för 
friluftslivet. 

Vid bedömning av en exploaterings påverkan på riksintresset ska bedömningen, enligt 
förarbetet till Miljöbalken (prop. 19885/86:3), göras utifrån ett helhetsperspektiv av riks-
intresseområdet. Den grundläggande värdekärnan i riksintresset är att områdets karaktär 
ska bevaras. 

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar cirka 17 hektar och utgörs till största del av av kuperad skogsmark 
med barrträd och fl era inslag av berg i dagen. Områdets högsta punkt om 81 möh fi nns i 
dess nordvästra del och lägsta om 69 möh i dess sydvästra. Planområdet ingår i ett större 
sammanhängande skogsområde i östra delen av Mariestads tätort.. Området är välutnytt-
jat som rekreationsområde med fl era stigar där vissa ansluter till skogsområden utanför 
planområdet.  

Under våren 2020 genomfördes en naturvärdesinventering inom planområdet. Invente-
ring avgränsade två stycken naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4- visst naturvärde.    

En arkeologisk utredning genomfördes under hösten 2020. Utredningen bygger på ar-
kivstudier och fältinventering mellan oktober och december månad. I utredningen konsta-
teras att inga fornlämningar har påträffas inom området som planeras för kvartersmark. 

Undantag för utveckling av det lokala näringslivet 

Enligt 4 kap. 1 § 2 st. MB utgör inte riksintresset ett hinder för en utveckling av lokalt 
näringsliv.  Enligt Länsstyrelsens rapport Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering 
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(2018:46) ska utvecklingen sättas i relation till tätortens storlek och möjliggöra tillräckligt 
med sysselsättningstillfällen för befolkningen. Detta under förutsättning att utvecklingen 
sker med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. 

Kommunen avser att åberopa undantaget för utveckling av lokalt näringsliv för att möjlig-
göra aktuell exploatering inom riksintresseområdet. 

I kommunens gällande Översiktsplan (2018) beskrivs visionen för kommunens befolk-
ningsantal, byggnation av nya bostäder samt tillskapandet av nya arbetstillfällen mot 2030:

• öka med 4000 nya invånare
• bygga 2000 nya bostäder
• öka antalet arbetstillfällen med 1650 inom kommunen och arbetsmarknadsregionen 

Kommunens Näringslivsstrategi (2019) anger övergripande mål för kommunens närings-
livsutveckling  mot 2025. Ett mål rör tillskapandet av arbetstillfällen och anger att 800 nya 
arbetstillfällen ska skapas till 2025. Översiktsplanens vision och de övergripande målen i 
Näringslivsstrategin är tätt sammankopplade och det är av viktigt att samtliga mål uppfylls 
för att skapa en ekonomisk hållbar utveckling långsiktigt. 

Kommunens roll i tillskapandet av nya arbetstillfällen är bland annat i att möjliggöra nya 
företagsetableringar vilket är syftet med aktuellt planförslag.   

Planförslagets påverkan på riksintresset 

Planområdet omfattar cirka 17 hektar mark varav cirka 12 hektar föreslås att ianspråktas 
som kvartersmark eller allmän platsmark för väg. Cirka 5 hektar mark föreslås bevaras 
som en buffertzon av naturmark längs med befi ntlig gång- och cykelväg väster om plan-
området. Naturområdets omfattning har dimensionerats för att minska negativ påverkan 
för boende inom bostadsområdet Ladukärr, möjliggöra fördröjning av dagvatten samt 
bevara naturmark. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka områdets 
natur då en betydande del av skogen föreslås att avverkas. Genomförd naturvärdesinven-
tering redovisar dock att naturen inom planområdets kvartersmark har låga naturvärden. 

Planområdet är ett välutnyttjat område för rekreation med fl era gångstigar. Området och 
bedöms därav ha ett friluftsvärde. Vid ett genomförande av planförslaget kommer fl era av 
gångstigarna inom planområdet försvinna. Längs med befi ntlig gång- och cykelväg väster 
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om planområdet föreslås en buffertzon med naturmark att bevaras. Inom naturmarken 
fi nns det fortsatt möjlighet till rekreation även om naturområdet blir väsentligt mindre. 
Kommunen bedömer att områdets rekreations- och friluftsvärde kommer att påverkas vid 
ett genomförande av detaljplanen. 

Inom planområdet fi nns inga registrerade fornlämningar (Arkeologisk utredning steg 1, 
2020). Ett kulturhistoriskt objekt (L220:11034, stenmur) påträffades sydväst i området. 
Marken som omfattas av stenmuren är planerad som allmän platsmark - natur och dess 
bevarande säkerhetsställs. 

Samlad bedömning 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte innebär påtaglig skada 
på riksintresset för rörligt friluftsliv. Bedömningen motiveras av att planförslaget avser 
att bevara del av planområdets befi ntliga natur och denna kommer fortsatt också har ett 
visst rekreations- och friluftsvärde även om dess omfattning är väsentligt mindre, samt 
att planförslaget inte har någon påverkan på kända fornlämningar eller kulturhistoriska 
objekt.

 Påverkan på tätortsnära natur
Idag fi nns ingen vedertagen defi nition av tätortsnära natur. Det fi nns inte heller några kri-
terier för hur stort ett naturområde ska vara eller hur nära bebyggelse det ska ligga för att 
det ska klassas som tätortsnära natur.  Begreppet är dock återkommande i lagstiftningen 
som styr planeringen och återfi nns både i plan- och bygglagen (2 kap. 7 §) och miljöbal-
ken (3 kap. 6 §) där den tätortsnära naturens värde som allmänt intresse särskilt lyfts fram.  

Ett av kommunens viktigaste verktyg för att styra den långsiktiga samhällsplaneringen 
är översiktsplanen. Där redovisas grunddragen för planerad utveckling av kommunens 
mark- och vattenområden samt hur kommunen avser att tillgodose allmänintresset. Kom-
munens gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 med målbild till 
2030. På nästa sida redovisas markanvändningskartan över Mariestads tätort 
(ÖP 2030 s. 77).  Kartan anger bland annat lämplig mark för utveckling av nya bostäder 
och verksamheter samt var tätortsnära naturmark ska bevaras. 

Tätortsnära  naturmark redovisas som fyllda gröna polygoner eller gröna linjer. Där gröna 
linjer förekommer avses endast den mark som berörs av linjen. 
Översiktsplanen anger att marken närmast Marieforsleden, livsmedelshandeln Coop och 
naturområdet närmast Ladukärrs bostadsområde som är lämpligt att bevara som tät-
ortsnära natur, se förstoring av kartbilden på föregående sida. Övrig mark inom planom-
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ILLUSTRATION 2.3: Föreslagen markanvändning i Mariestads tätort

Markanvändningskarta, Översiktsplan 2030

Förstoring av markanvändningskarta, Översiktsplan 2030
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rådet berörs inte i översiktsplanen. 

Granskningsförslaget 

Efter genomfört samråd av planförslaget har kommunen tagit fram en naturvärdesinven-
tering (2020) och en arkeologisk utredning (2020) som underlag i det fortsatta planarbe-
tet. Med anledning av dess resultat samt inkomna synpunkter har kommunen reviderat 
planförslaget och minskat planområdets storlek med cirka 6 hektar (varav cirka 4 hektar 
kvartersmark) samt utökat naturmark med cirka 1,5 hektar. 

Revideringen förbättrar naturmarkens funktion som tätortsnära natur då den dels blir 
större till omfattningen samt att stigar som är viktiga för sambandet till Grangärdessko-
gen kan bevaras. Se jämförande kartbilder över planförslagets samråds- granskningsför-
slags påverkan på den tätortsnära naturen nedan.  

Bedömning 

Teckenförklaring
Kvartersmark
Naturmark
Stigar

Samrådsförslaget  Granskningsförslaget  
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Kommunen bedömer att granskningsförslaget tillvaratar fl era av Ladukärrsskogens 
värden som tätortsnära natur och följer intentionerna för området redovisade i gällande 
översiktsplan (2018). Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt utifrån dess på-
verkan på områdets tätortsnära natur. 

 Kulturmiljövärden
Hösten 2020 genomfördes en arkeologisk utredning (steg 1) inom planområdet. I arbe-
tet påträffades inga nya fornlämningar och att förutsättningarna att påträffa fynd inom 
områdets mittersta och norra delar bedöms som begränsad. Områdets södra del är dock 
fortsatt intressant då området enligt historiska kartor har nyttjats som åkermark. Aktuellt 
område är avgränsas i den arkeologiska utredningen och föreslås att utredas vidare (steg 
2- utredning) om det i framtiden ska exploateras. Vidare registrerades en äldre stenmur 
(L220:11034) i områdets norra del. Muren kan ha utgjort en fysisk avgränsning mellan 
åker- och skogsmarker och fi nns angiven i kartmaterial från 1794. Planförslaget regle-
rar mark som föreslås för steg 2- utredning samt registrerat kulturhistoriskt objekt som 
allmän platsmark - natur. 

Bedömning  
Planförslaget bedöms inte påverka kända kulturhistoriska objekt eller mark som föreslås 
för steg 2- utredning. Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt utifrån områdets 
kulturhistoriska värden. 

 Landskapsbild
Planförslaget reglerar byggnadshöjden till 10 meter vilket möjliggör byggnation i tre 
våningar. Ett genomförande av planförslaget kommer främst att påverka landskapsbilden 
i det södergående siktstråk från området kring östra Muggebo. Planområdet sydöstra del 
angränsar delvis till öppen jordbruksmark där ingen vegetation skymmer siktstråket.  

Vad gäller det västra siktstråket föreslår planförslaget att bevara naturmarken längs med 
befi ntlig gång- och cykelväg inom planområdets västra del som en buffertzon mellan 
befi ntliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde och kvartersmarken. Buf-
fertzonen utgörs i dag av skogsmark med till största del tät barrskog vilket bedöms kunna 
skymma planerade verksamheter. 

Det norra och östra siktstråken bedöms inte påverkas. 

Bedömning 
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Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget innebär en påverkan på 
landskapsbilden i det sydöstra siktstråket då planområdet där delvis ansluter till ett öppna 
åkermarker. Den sammanhängande öppna jordbruksmarken i Muggebo är relativt liten 
och omgärdas av skogsmark. Kommunen bedömer att planförslagets påverkan på land-
skapsbilden därför blir liten och att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån påver-
kan på landskapsbilden. 

 Naturvärden
Under våren 2020 genomfördes en naturvärdesinventering inom föreslaget planområde 
aktuellt vid planens samrådsskede. Till granskningsskedet har planområdets omfattning 
minskats ner vilket innebär att naturvärdesobjekt 3 i granskningshandlingen inte ingår i 
planområdet, se kartbild nedan. 
Naturvärdesinventeringen visade på små variationer av naturtyper och begränsad biolo-

Planområdet i förhållande till naturvärdesobjekt 3 
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gisk mångfald, vilket sannolikt är en effekt av det aktiva skogsbruket som bedrivits inom 
området. Två naturvärdesobjekt har avgränsas och båda klassats som naturvärdesklass 4 
- visst naturvärde. 

Bedömning
Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån dess påverkan på 
områdets naturvärden. 

 Anslutning till kommunal infrastruktur  

Anslutning till VA- nätet 

Föreslaget planområde omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten- och 
avlopp. Vid ett genomförande kommer verksamhetsområdet att utvidgas till att även om-
fatta aktuellt planområde. Inriktningen är att ansluta området från nordväst via Vadsbovä-
gen. 

Allmänna VA- ledningar inom kvartersmark kommer att skyddas genom offi cialservitut. 

Planområdet berörs av en befi ntlig tryckvattenledning från Bångahagen som ansluter till 
Ljungvägen, Ladukärr.. I samband med planens genomförande kommer ledningen att 
fl yttas.  

Elanslutning 

Vänerenergi ansvarar för områdets elförsörjning och har bekräftat att det fi nns förutsätt-
ningar för att elansluta planområdet. Ingen kvartersmark kommer att avsättas för trans-
formatorstationer. Placering av transformatorstationerna ska anpassas efter bebyggelsens 
utformning inom kvartersmarken.  

Väganslutning 

Planområdet ska väganslutas via ny anslutning till Marieforsleden. 

Anslutning till gång- och cykelvägnätet 
Med anledning av planområdets tätortsnära läge fi nns goda förutsättningar för arbets-
pendling med cykel. Inriktningen är att ansluta planområdet till det kommunala gång- och 
cykelvägnätet till befi ntlig gång- och cykelväg längs med Ladukärrs bostadsområde i väst 
och i norr, se kartbild nedan. För den norra anslutningen, längs med Marieforsleden fi nns 
det i gällande detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestads centralort, Mariestads kom-
mun (1493-P198) planförutsättningar för anläggande av kommunal gång- och cykelväg 
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längs med Stockholmsrondellen som sedan kan anslutas till planområdet. 
 Hantering av dagvatten

Illustration över gång- och cykelanslutningar 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer en betydande del av planområdets natur-
mark att bebyggas och hårdgöras. Det innebär att volymen uppkommet dagvatten inom 
området väsentligt kommer att öka jämfört med idag. Planområdet ingår inte i kommu-
nens verksamhetsområde för dagvatten. Vid ett genomförande kommer verksamhetsom-
rådet att utvidgas till att även omfatta aktuellt planområde.
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Då planområdet är högt beläget inom tätorten måste uppkommet dagvatten fördröjas 
inom planområdet för att inte riskera översvämningar nedströms i ledningssystemet. Den 
naturmark som föreslås längs med befi ntlig gång- och cykelväg i västra delen av plan-
området, kan delvis behöva nyttjas för dagvattenfördröjning. Planområdet har en tydlig 
marklutning åt sydväst och en anslutning till befi ntligt ledningsnät för dagvatten planeras 
vid Ladukärrsvägens vändplats.

Kommunens inriktning är att vid ett genomförande av planförslaget ska planområdets 
belastning på ledningsnätet för dagvatten inte ska öka jämfört med idag. 

Bedömning
Kommunen bedömer med stöd av genomförd Dagvattenutredning (2020) att det inom 
planområdet fi nns förutsättningar att uppkommet dagvatten kan hanteras på ett lämpligt 
sätt. 
 
 Geotekniska markförhållanden   
En geoteknisk förstudie genomfördes inom planområdet vintern 2020. 
Förstudien konstaterar att markens geotekniska förutsättningar är lämplig för föreslagen 
markanvändning. 

 Översvämning till följd av skyfall
Enligt Länsstyrelsens faktablad Rekommendationer för hantering av översvämning till 
följd av skyfall (2018:5) rekommenderas att:
• Nybebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översväm-

ning från minst ett 100 -årsregn.
• Risker för översvämning från ett 100- årsregn bedöms i detaljplan och eventuella 

säkerhetsåtgärder säkerhetsställs.
• Samhällsviktiga verksamheter ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktio-

nen kan upprätthållas vid en översvämning.

• Framkomligheten ska till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerstäl-
las.

Planområdet har en sluttande topografi  från nordöst vid Stockolmsrondellen ner mot 
lågpunkter vid Ladukärrsvägen i sydväst. Vid ett 100- års regn kommer vattnet inom 
planområdet att rinna mot lågpunkterna. Scenariot bekräftas av skyfallskartering över Ma-
riestads tätort (Sweco, 2019), se kartbild nedan. Där redovisas ett antal mindre lågpunkter 
inom planområdet med djup mellan 0,2 - 0,5 meter men lågpunkterna vid Ladukärrsvä-
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gen förväntas översvämmas till 0,5 - 1,0 meter och lokalt till över 1,0 meter. Karteringen 
har inte beräknat effekten för genomförande av aktuellt planförslag utan planområdet 
redovisas i sitt befi ntliga skick som naturmark. Vid ett genomförande av planförslaget 
kommer en betydande del av naturmarken att ersättas med hårdgjorda ytor vilket innebär 
att, utan åtgärder, kommer mer översvämningsvatten att belasta lågpunkterna vid La-
dukärrsvägen. 
Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av kommun tagit fram en dagvattenutredning för 
aktuellt planområde. Utredningen ger förslag på hur dagvatten från planområdet på olika 

Maxdjup 0,5 -1,0 m
Maxdjup 0,2 - 0,5 m
Maxdjup 0,1 - 0,2 m
Maxdjup > 1,0 m
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Admin/egenskapsgräns

Skala 1:6033

Skyfallskartering, Sweco 2019

sätt kan fördröjas inom områdets naturmark för att hantera ett 20- års regn. 

Vid detaljprojektering av områdets dagvattenhantering kommer särskild vikt att läggas vid 
att dimensionera anläggningen för ett 100- årsregn. Vidare planeras gator inom kvarter-
smarken bli utrustade med svackdiken för att möjliggöra fl era typer av fördröjning även 
inom kvartersmarken. 
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I norra delen av planområdet står en basstation som bedöms utgöra en samhällsviktig 
funktion. Karteringen (2019) visar att masten och dess befi ntliga tillfartsväg inte riskeras 
att översvämmas vid ett 100- årsregn.  

Kommunen planerar att vägansluta planområdet från väster via Marieforsleden. Skyfalls-
karteringen (2019) visar att området längs med Marieforsleden är lämpligt för väganslut-
ning utifrån översvämningsrisken. 

Bedömning 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget är lämpligt utifrån översväm-
ningsrisken till följd av skyfall.

Risken för översvämning till följd av skyfall ska särskilt beaktas i planens genom-

förande. 

 Risker kopplat till transporter med farligt gods 
Planområdet ligger inom 150 meter från Marieforsleden och Stockholmsvägen som båda 
är utpekade sekundära leder för transporter med farligt gods. I planförslagets bilaga PM - 
Riskbedömning avseende transporter med farligt gods (2020) redogörs för planområdets 
riskbild kopplat till farligt godstransportlederna samt förslag på skyddsåtgärder. 

Föreslagna skyddsåtgärder innefattar:
• brandfarliga vätskor hindras att rinna mot planområdet
• Inom 50 meter från Marieforsleden ska utrymningsvägar luftintag placeras bort från 

leden 
• Marken inom 50 meter från Marieforsleden får inte inbjuda till stadigvarande vistelse.
• Skydd mot oeftergivliga föremål inom vägens skyddsområde (detta regleras i VGU 

(2012:199) och behöver därför inte regleras i aktuellt planförslag).  

Bedömning

Med föreslagna skyddsåtgärder bedömer kommunen riskerna kopplat till transporter med 
farligt gods som acceptabla. 

  
 Risker för olägenheter kopplat till Bångahagens deponi och åter-
vinningscentral 
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Bångahagens deponi och återvinningscentral angränsar till aktuellt planområde i öst. Vid 
ett genomförande av planförslaget planeras buffertzonen mellan Bångahagen och La-
dukärrs bostadsområde kraftigt minskas ner vilket kan öka risken för olägenheter. 

I samband med pågående planeringsarbete har därför konsultbolaget Bengt Dahlgren 
brand och risk AB genomfört en riskbedömning (2021-01-22)på uppdrag av kommunen. 
Riskbedömningen har analyserat risken för olägenhet från Bångahagen utifrån damning, 
lukt- och luftföroreningar, spridning av förorenat vatten samt brandrisk. Slutsatsen av 
riskbedömningen är att risken för olägenhet är låg.  

Bedömning 
Kommunen bedömer, med stöd av upprättad riskbedömning (2021-01-22) att ett ge-
nomförande av planförslaget är lämpligt utifrån risken för olägenheter från Bångahagens 
återvinningscentral och deponi. 

 Samlad bedömning
Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån följande allmänna 
och intressen:  

• Påverkan på riksintressen enligt 4 kap. Miljöbalken (1998:808)(MB). 
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på arkeologiska värden
• Påverkan på landskapsbild
• Anslutning till kommunal infrastruktur
• Hantering av dagvatten
• Geotekniska markförutsättningar 
• Risk för översvämning till följd av skyfall
• Risk kopplat till transport för farligt gods
• Risker för olägenheter kopplat till Bångahagens deponi och återvinningscentral 

 
 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte kommer innebära en 
betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet motiveras av planförslagets begränsade 
påverkan på naturvärden samt arkeologiska värden. Upprättad naturvärdesinventering 
(2020) och arkeologisk utredning (2020) visar att marken som föreslås som byggrätt inom 
aktuellt planområdet har låga naturvärden samt kulturhistoriska värden.  
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I undersökan om betydande miljöpåverkan (2020-01-24) gjorde kommunen ställnings-
tagandet att ett genomförande av planförslaget inte antogs innebära en betydande mil-
jöpåverkan. Länsstyrelsens meddelande i sitt yttrande (2020-02-04) att en betydande 
miljöpåverkan inte går att utesluta. Planförslagets påverkan på områdets naturvärden samt 
arkeologiska värden behöver utredas mer ingående.

Kommunen anser att en mer ingående utredning av planområdets värden vad gäller natur 
och kulturhistoria har genomförts och att utredningarnas resultat visar på att området 
har begränsade värden vilket ger stöd åt kommunens tidigare ställningstagande angående 
planförslagets miljöpåverkan.  

 Beräknande av bullervärden 
En bullerutredning avseende planförslagets påverkan på närliggande bostadsfastigheter 
inom bostadsområdet Ladukärr, samt konsekvenserna för bostadsområdets bullerpåver-
kan från Bångahagens återvinningscentral om befi ntlig skog inom planområdet delvis 
avverkas, utgör underlag för planförslaget (se bilaga Ladukärr 2:1 -utredning av trafi k- och 
omgivningsbuller inför ny detaljplan, 2021-01-19)

Enligt utredningen bedöms Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och trafi kbuller kun-
na efterlevas utan bullerdämpande åtgärder. 

 Beskrivning och genomförande

 Förtydligande och motivering av planbestämmelser
Nedan motiveras och förtydligas och motiveras ett urval av föreslagna planbestämmelser.

  Besöksanläggning (idrottshall) (4 kap. 5 § 4 st. 3 p. PBL)

  Förtydligande: Markanvändningen avser verksamheter med 
  låg omgivningspåverkan som tillexempel: mindre idrottshall, gym, 
  padelhall m.m. 

      Högsta byggnadshöjd är 10 meter (4 kap. 16 § 1 st 1 p. PBL)
  Motivering: Höjdsättningen möjliggör byggnation i tre våningar och är 
lämplig utifrån föreslagen markanvändning och dess påverkan på landskapsbilden. Uppfö-
rande av skyltmaster omfattas inte av regleringen utan lämplig höjdsättning ska regleras i 
en bygglovsprövning.   
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  Marken får inte förses med byggnad (4 kap. 11 § 1 st. 1p. PBL)
  Motivering: Bestämmelsens syfte är främst som skyddsbestämmelse    
  med anledning av planområdets närhet till Marieforsleden som är se-
kundär transportled för farligt gods. Därav kan mindre tekniska byggnader tillåtas (t.ex. 
transformatorstationer) inom det prickade området under förutsättning att dessa placeras 
utanför Marieforsledens säkerhetszon, enligt Vägar och gators utformning (Publikation 
2020:031).  

  Marken ska förses med en barriär som förhindrar 

  brandfarliga vätskor att rinna mot planområdet 

  (4 kap. 12 § 1 st. 1p. PBL)
Motivering: Enligt föreslagen skyddsåtgärd i Riskbedömning (2020) ska marken närmast 
Marieforsleden utformas för att förhindra brandfarliga vätskor att rinna mot planområdet.  
Kommunen bedömer att befi ntligt vägdike längs med Marieforsleden uppfyller skydds-
åtgärdens funktionskrav. Andra skyddsåtgärder för att förhindra rinnande vätskor utöver 
vägdiket bedöms inte som nödvändigt. 
 
 Prövning enligt annan lag 
Planförslaget möjliggör för markanvändningen handel, verksamheter och besöksanlägg-
ning. Verksamheter som kan komma att bedriva miljöfarlig verksamhet ska prövas enligt 9 
kap. Miljöbalken (1998:808).

 Detaljplanens genomförande
Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats.

 Utformning och förvaltning av allmän plats
Utformning av allmän platsmark ska göras enligt detaljplanens syfte samt illustrations-
plan. Övrig utformning och gestaltning som inte hanteras i syftet eller illustrationsplanen 
ska följa ortens sed. 

 Fastighetskonsekvensbeskrivning 
I tabellen nedan redovisas berörda fastigheter inom planområdet samt en redovisning av 
konsekvenserna av planförslaget. Samtlig mark inom planområdet ägs av kommunen. 
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 Fastighetsindelning 
Vid ett genomförande av planförslaget är kommunens inriktning att marken styckas av i 
fl era mindre fastigheter eller bildas en sammanhållen stor fastighet inom området.  

Redovisning av konsekvenser för berörda fastigheter 

Beteckning Ägare/Innehavare Storlek (hektar) Gällande användning Konsekvenser vid ett genomförande av planförslaget

MARIESTAD LADUKÄRR 2:2 MARIESTADS KOMMUN 4,2

Fastigheten är obebyggd och
består idag till största del av
skogsmark. Marieforsleden korsar
fastigheter i öster i nord sydlig
riktning.

Cirka 4 hektar av fastigheten berörs av planförslaget. Fastigheten föreslås
markanvändning allmän platsmark Natur i väst och Väg i öst. Kvartersmark
med handel, verksamheter och besöksanläggning i dess mitt.

MARIESTAD LADUKÄRR 2:3 MARIESTADS KOMMUN 3,2

Fastigheten är obebyggd och
består idag till största del av
skogsmark. Marieforsleden korsar
fastigheter i öster i nord sydlig
riktning.

Cirka 1,6 hektar av fastigheten norra del berörs av planförslaget. Fastigheten
föreslås markanvändning allmän platsmark Väg i öst. Övrig mark planeras
som kvartersmark med handel, verksamheter och besöksanläggning.

MARIESTAD LADUKÄRR 1:1 MARIESTADS KOMMUN 60

Stamfastighet som endast delvis
ligger inom planområdet. Marken
är obebyggd och utgörs av
Naturmark.

Cirka 0,9 hektar av fastigheten berörs av planförslaget. Planen reglerar
marken som allmän platsmark Natur.

MARIESTAD LADUKÄRR 2:1 MARIESTADS KOMMUN 13

Fastigheten är obebyggd förutom
telemast i dess östra del längs
med Marieforsleden. Fastigheten
består idag till största del av
skogsmark. Marieforsleden korsar
fastigheter i öster i nord sydlig
riktning.

Cirka 11 hektar av fastigheten berörs av planförslaget. Fastigheten föreslås
markanvändning allmän platsmark Natur i väst och Väg i öst. Kvartersmark
med handel, verksamheter och besöksanläggning i dess mitt.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

 Arrendeavtal 
Planområdet berörs av två arrendeavtal avseende jakt (2016) och basstation för mobiltele-
foni (2015). 

Då en betydande del av planområdet föreslås exploateras kommer den del av jaktarrendet 
som omfattar planområdet att sägas upp. 

Arrendeavtalet för basstationen kommer inte att påverkas av planförslagets genomföran-
de. 

 Illustrationer 
Nedan redovisas illustrationer för en maximal utbyggnad av planförslaget utifrån vad 
plankartan medger. Då planförslaget är fl exibelt vad gäller byggnaders placering och stor-
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lek redovisas två alternativa utformningar av bebyggelsen. I alternativ 1 är bebyggelsen 
uppdelad i fastigheter med anslutande vägar och alternativ 2 redovisar en sammanhållen 
byggnad.  

Enligt 4 kap. 32 § PBL (2010:900) ska planhandlingarna redovisa planförslaget maximalt 
utbyggt efter vad planen medger. Plankartan medger 60 % utnyttjandegrad med 10 meter 
i byggnadshöjd. Kvartersmarken omfattar 9,5 hektar och möjliggör således en byggrätt på 
5,7 hektar. 

Illlustration över planförslaget maximalt utbyggt eft er vad planen medger

Alternativ 1. Vy från sydöst 
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Alternativ 1. Vy från sydväst 

Alternativ 2. Vy från sydöst 

Illlustration över planförslaget maximalt utbyggt 
eft er vad planen medger

Illlustration över planförslaget maximalt utbyggt 
eft er vad planen medger
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Alternativ 2.  Vy från sydväst 

Illlustration över planförslaget maximalt utbyggt 
eft er vad planen medger
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