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Detaljplanens syfte 

Syfte
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 30 nya villor i centralt och sjö-
nära läge. Området bedöms utifrån dess läge vara attraktivt för nybyggnation och bidra till 
att uppnå kommunens mål om bostadsbyggnation och utveckling.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet är lokaliserat inom området Ekudden i den västra delen av Mariestads tätort. 
Planområdet omfattar cirka 5,4 hektar mark och angränsar i norr till befi ntlig bebyggelse 
längs med Stenåldersvägen, i öst till befi ntlig bebyggelse längs med Kolarebacksvägen, i 
söder till Mariestads sjukhus och i väst till naturmark och vidare till Vänern. 

Planförfarande 
Beslut om planuppdrag fattades 2018-09-19. Detaljplanen tas fram inom ramen för ett 
utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Planerad utveckling 
Planförslaget möjliggör för en utvidgning av det strandnära bostadsområdet på Västra 
Ekudden med cirka 30 nya tomter för friliggande hus. Tomterna ska vara minst 950 m2 
stora vilket möjliggör att byggnaders placering kan anpassas till områdets befi ntliga topo-
grafi  och vegetation. Byggnadshöjden är reglerad till 4,5 meter närmast vattnet som avser 
enplansbebyggelse och 7,5 meter i övriga området som avser bebyggelse i två våningar. 
Höjdregleringen motiveras bland annat utifrån att fl er tomter ska få sjöutsikt. 

Samtliga bostadsfastigheter ska väganslutas via planerad lokalgata. Lokalgatans bredd 
planeras till 6 meter. Till lokalgatan planeras även fl era av områdets befi ntliga gångvägar 
att anslutas via de grönsläpp mellan bebyggelse som redovisas i plankartan samt illustre-
ras på sida 8 . Detta för att fortsatt möjliggöra en god allmän tillgänglighet till områdets 
naturmark och strandområde. 

.  
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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 pekats 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 utgörs av skogsmark och är kuperat med en markhöjd på +54 (RH2000) 
inom områdets östra del och med en lutning åt nordväst om cirka 7 meter ner till +47. 

Planförslaget är en förtätning och angränsar till befi ntlig bebyggelse längs med Stenålders-
vägen i norr, Fornminnesvägen och Kolebacken i väst samt Mariestads sjukhus i söder. 

Planområdet ingår i ett större sammanhängande skogsområde omkring Ekudden i västra 
delen av Mariestads tätort. Väster om planområdet, längs med Vänern, går en av kom-
munens viktigaste och mest nyttjande gångvägar för rekreation som även utgör Biosfärs-
leden. Inom planområdet fi nns en befi ntlig gångväg som från Kolarbacksvägen i öst som 
ansluter till leden.

Det fi nns inga registrerade fornlämningar inom området. 

Undantag för utveckling av befi ntliga tätort 
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Enligt 4 kap. 1 § 2 st. MB utgör inte riksintresset ett hinder för en utveckling av befi ntliga 
tätorter. Kommunen avser att åberopa undantaget för att möjliggöra föreslagen utveck-
ling inom riksintresseområdet. 

Planförslagets påverkan på riksintresset 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer skogsmark att ianspråktas för bostäder 
vilket påverkar områdets tillgänglighet för allmänheten, möjlighet till rekreation och land-
skapsbild. 
För att säkra allmänhetens tillgång till stranden ansluts gång- och cykelväg (allmän plats-
mark) från gatumarken (allmän platsmark) till Biosfärsleden. Planområdet bedöms ha 
relativt låga friluftsväden men utgör istället en viktig koppling mellan Kolarebacksvägen 
och Biosfärsleden.  

Föreslagen bebyggelse inom planområdet är anpassad till befi ntlig bostadsbebyggelse 
inom Ekuddenområdet och förväntas inte påverka landskapsbilden negativt. Sett ifrån 
Vänern kommer sannolikt bebyggelsen vara skymd av befi ntlig skog väster om planområ-
det.   

Samlad bedömning 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte innebär påtaglig skada 
på riksintresset för rörligt friluftsliv. Utöver att kommunen åberopar undantag för utveck-
ling av befi ntlig tätort enligt 4 kap. 1-2 §§ MB motiveras bedömningen av att planförslaget 
fortsatt möjliggör den viktiga kopplingen mellan Kolarebacksvägen och Biosfärsleden 
samt inte bedöms påverka landskapsbilden negativt. Vidare fi nns inga registrerade forn-
lämningar inom området. 

Kulturmiljövärden
Inom planområdet fi nns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska objekt redovisa-
de. 

Registrerade fornlämningar återfi nns dock väster och sydväst om planområdet där en 
torplämning (L1959:4681) och lämning efter kolningsanläggning (L1959:4705) fi nns 
bevarade. Fornlämning L1959:4681 ligger cirka 50 meter från planerad planområde och 
kvartersmark och fornlämning L1959:4705 ligger cirka 40 meter från planerad gräns för 
kvartersmark. 

Påträffas misstänkt fornlämning under genomförandet av planen ska arbetet avbrytas och 
anmälas till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet enligt 2 kap. 5 § kulturmiljölagen (1988:950).
Landskapsbild
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Föreslaget planområde är lokaliserat i vad som i dag är ett skogsområde. Vid ett genom-
förande kommer skog att bevaras söder, väst och norr inom och utanför området. I öst 
angränsar planområdet mot Kolarbacksvägen. Vidare är det kommunens ambition att 
planområdet i dessa siktstråk kommer vara relativt omslutet av skog vilket kommer mins-
ka påverkan på landskapsbilden. Där planförslaget främst riskerar att påverka landskaps-
bilden är från väst och i från Vänern, där planområdets topografi  tillsammans med den 
opåverkade utblicken från vattnet sannolikt kommer innebära en påverkan.   

Bedömning 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget är lämpligt utifrån påverkan 
på landskapsbilden. Planförslaget innebär att fullvuxen skogsmark ersätts med bostads-
bebyggelse vilket ofrånkomligen kommer att ha en påverkan på landskapsbilden. Kom-
munen anser dock att påverkan inte kommer att bli omfattande då planområdet till stor 
del omsluts av skog i den södra och västra siktlinjen. Vidare innebär planförslaget en 
förtätning inom befi ntligt bostadsområde där föreslagen bebyggelse är anpassad till den 
befi ntliga, vilket kommer minska påverkan på landskapsbilden. 

Naturvärden
Sommaren 2014 genomfördes en inventering av biologisk mångfald inom planområdet. 
Inventeringsområdet avgränsades i norr till kv. Skedanden, i öster till Kolarbacksvägen, 
i söder till Mariestads sjukhus och i väster till befi ntlig gångstig som löper i nordsydlig 
riktning väster om föreslaget planområde. 

Avgränsning av inventeringsområdet 
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Vid inventeringen noterades 165 arter inom organismgrupperna fåglar, mossor, svampar, 
däggdjur och kärlväxter. Inga rödlistade arter påträffades, tre signalarter samt en art som 
är intressant ur naturvårdsperspektiv fanns inom området. 

Området saknar de i EU:s habitatdirektiv förekommande naturtyperna, nyckelbiotoper 
och andra skyddsvärda områden. 

Antalet arter i organismgrupperna, fåglar, kärlväxter och mossor är få, detta eftersom 
området domineras av biotopen skogsklädd grusmark, vilken är den vanligaste biotopen 
i Sverige. Detta medför att arterna i biotopen är alla vanliga och för att området ska få 
höga naturvärden krävs att skogen uppnår hög ålder, vilket inte är fallet inom föreslaget 
planområde. 

Inga kända hotade växtarter, nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden har påträffats 
inom planområdet. 

Inga djurarter skyddade enligt artdatabanken har påträffats inom planområdet.

Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande av aktuellt planförslag är lämpligt utifrån 
planområdets värden för växt- och djurlivet. 

Friluftsliv och rekreation
Inom föreslaget planområde fi nns ett antal gångvägar som sammankopplar Kolarebacks-
vägen, Mariestads sjukhus med gångväg längs med Vänern, se bild nedan. 

Illustrationskarta över befi ntliga gångvägar inom planområdet. Gångvägarna illustreras 
som sträckade linjer och planområdets avgränsning som gul heldragen linje. 
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Vid ett genomförande av planförslaget kommer planområdet att ianspråktas för villabe-
byggelse med tillhörande infrastruktur. Det innebär att områdets befi ntliga gångvägar 
behöver anpassas för att fortsatt möjliggöra tillgänglighet till Ekuddens naturmark och 
strandområden. 

Kommunen avser anpassa befi ntliga gångvägar enligt illustrationen nedan för att möjlig-
göra en lämplig anslutning till planområdet. 

Illustrationskarta över befi ntliga gångvägar inom planområdet. Anpassde gångvägar illus-
treras som sträckade röda linjer, befi ntliga som svarta och planområdets avgränsning som 

gul heldragen linje. 

Anslutning till infrastruktur  

Anslutning till VA- nätet 

Föreslaget planområde är lokaliserat inom kommunalt verksamhetsområde för dricks-, 
spill- och dagvatten och kommunen kommer att ansvara för den infrastrukturen. Planom-
rådet kommer anslutas från väster och ledningarna kommer att förläggas i allmän plats-
mark - lokalgata.  
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Elanslutning 

Vänerenergi kommer att ansvara för områdets elförsörjning och har bekräftat att det fi nns 
förutsättningar för att elansluta planområdet. Planförslaget möjliggör för uppförande av 
transformatorstation inom markanvändningen kvartersmark - tekniska anläggningar i 
planområdets sydöstra del. 

Väganslutning 

Planområdet ska väganslutas via två nya anslutning till Kolarbacksvägen. 

Avfallshantering 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarar för planområdets avfallshantering. 

Hantering av dagvatten
Föreslaget planområde omfattar cirka 5,3 hektar stort markområde där 3,7 hektar planeras 
för kvartersmark - bostäder och tekniska anläggningar och resterande 1,5 hektar planeras 
för allmän platsmark - lokalgata och natur. 

Enligt kommunens Policy för hantering av dagvatten (2018) ska nya dagvattenhanteringen 
vid nya detaljplaner dimensioneras utifrån ett 20- årsregn med klimatfaktor. Kommunen 
har med hjälp av Svenskt vattens modell för beräkning av dimensionerade dagvattenfl ö-
den med rationell metod (Svenskt vatten P110) beräknat uppkomsten av dagvatten inom 
planområdet innan exploatering och efter genomförd plan, se tabell nedan.  

Beräkning enligt rationell medtod Svenskt vatten (P110)

Antal kubik 115
Antal liter per 
sekund 192

Antal kubik 391
Antal liter per 
sekund 652

Beräkning av uppkommet dagvatten efter
exploatering

Beräkning av uppkommet dagvatten
innan exploatering



11

Uträkningen visar en väsentlig ökning av dagvatten i samband med ett genomförande av 
planförslaget. Geoteknisk undersökning  (2014-04-16) visar att lokal omhändertagande 
av dagvatten är inom planområdet är möjligt utifrån markens geotekniska beskaffenhet. 
Vidare planeras cirka 1,1 hektar naturmark inom planområdet i vilket eventuell fördröj-
ningsanläggning kan anläggas. 

Bedömning
Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt utifrån dess förutsättningar för dagvat-
tenhantering. 

Geotekniska markförhållanden   
Med stad av genomförd översiktlig geoteknisk undersökning 2014-04-16 samt stabilitets-
utredning 2016-04-15 bedöms markens geotekniska förutsättningar lämplig för planerad 
bebyggelse. 

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-

ner kan upprätthållas vid en översvämning.
• Framkomligheten ska till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerstäl-

las.

Under 2018 uppdrog kommunen konsultföretaget Sweco att genomföra en skyfallskarte-
ring över Mariestads tätort. Karteringen visar konsekvenserna av ett 100- årsregn för den 
bebyggda miljön och var risken för översvämning är som störst. 

Enligt karteringen (2018) är planområdet relativt opåverkat av ett 100- årsregn i dess 
befi ntliga skick som naturmark (se kartbild på nästa sida). Karteringen visar att området 
har tre stycken lågpunkter där översvämningsvatten beräknas ansamlas i ett djup mellan 
0,2 - 0,5 meter. 

Redovisas plankartan tillsammans med skyfallskarteringen (se kartbild på nästa sida) åter-
fi nns lågpunkterna inom markanvändningen för bostäder, gata och tekniska anläggningar. 
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Redovisning av skfallskartering (2019)

Redovisning av skfallskartering och plankarta (2019)
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Söder om planområdet ligger Mariestads sjukhus vilket är en samhällsviktig verksamhet 
och är av särskild vikt att skydda från översvämning.   

Vid ett genomförande kommer planområdet att byggas ut med bostäder och tillhörande 
infrastruktur så som gator m.m., vilket försämrar den naturliga infi ltrationen och innebär 
större risk för översvämning. 

Bedömning 
Planområdets befi ntliga topografi ska och lokalisering bedöms som gynnsam utifrån 
risken för översvämning till följd av skyfall. Marken lutar åt nordväster mot Vänern och 
från Mariestads sjukhus och Kolarebacksvägen.Vidare består området väster och sydväst 
om planområdet av naturmark som vid behov kan översvämmas utan risk för skada på 
människor eller egendom. Vid planområdets detaljprojektering fi nns goda förutsättningar 
att utnyttja områdets befi ntliga topografi  för att minimera riskerna för översvämning. 

Identifi erade lågpunkter inom planområde uppskattas enligt karteringen till ett vattendjup 
mellan 0,2 - 0,5 meter och innebär liten risk att skada planerade bostadsbebyggelse. Vida-
re bedöms tillgängligheten för utryckningsfordon som god då planområdet föreslås ha två 
infarter från Kolarebacksvägen. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte öka sannolikheten för översvämning 
utanför planområdet, inklusive Mariestads sjukhus. 

Översvämning till följd av höga vattennivåer i Vänern
Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder. Enligt handboken Stigande vatten 
(2011:72) bör föreslagen markanvändning lokaliseras inom översvämnings zon 1 för att 
vara skyddad från översvämning utan krav på säkerhetsåtgärder. Enligt faktablad Vänern 
(2017.1) är zon 1 +47,44 (RH2000). Konsultföretaget Swecos ger i Översvämningsutred-
ning (2019) förslag på reviderade högvattennivåer anpassade efter lokala förutsättningar i 
Mariestadssjön och utan dynamisk vinduppstuvning. Enligt de reviderade högvattennivå-
erna beräknas zon 1 till  +47,24.  

Nedan redovisas planområdets markhöjdnivåer med hjälp av GIS -verktyget GSD-höjd-
data grind 2+ och visar att markhöjden varierar mellan +47,29 - +51,62 (RH2000) inom 
kvartersmarken planerad för bostäder närmast Vänern. 
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Bedömning 
Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt utifrån risken för översvämning till 
följd av höga vattennivåer i Vänern.  

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
• Geotekniska förhållanden
• Hantering av dagvatten
• Översvämningsrisk till följd av skyfall
• Översvämningsrisk till följd av höga vattennivåer i Vänern 

Kartbild som redovisar gällande markhöjder närmast Vänern 
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Planeringsunderlag och utredningar
Följande underlag och utredningar har ledat till grund för detaljplanens framtagande: 
• Undersökan om betydande miljöpåverkan (2020-02-25)
• Inventering av biologisk mångfald sommaren 2014 (juni - augusti 2014)
• Utredning av verksamhetsbuller för detaljplan Västra Ekudden i Mariestads kommun 

(2020-03-23)
• PM- Geoteknik, Kv. Havsörnen, Mariestads kommun (2014-06-16)
• PM- Stabilitetsutredning, Kv. Havsörnen, Mariestads kommun (2014-04-15)
• Lokaliseringsutredning för bostäder i Mariestads kommun (2019)
• Översvämningsutredning (2019) 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte kommer innebära en 
betydande miljöpåverkan. Detta motiveras, med stöd av genomförda undersökningar, att 
förslaget påverkan på miljön och områdets värden förväntas bli lågt. 

Kommunen bedömde i Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-02-25) att 
planförslagets genomförande inte skulle innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrel-
sens meddelade i sitt yttrande daterat 2020-03-12 att de delar kommunens bedömning. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte tas fram. 

Upphävande av strandskydd
Kommunen avser att upphäva strandskyddet för all berörd allmän platsmark och kvar-
tersmark med stöd av 7 kap. 18 c § p. 5 miljöbalken (1998:808) (området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området).
 
Motiv för upphävande av strandskyddet  
Nedan motiverar kommunen varför ett genomförande av aktuellt planförslag är av 
angeläget allmänt intresse, varför planområdet inte kan lokaliseras utanför strandskyddat 
området, dess påverkan på allmänhetens tillgänglighet till strandområdet samt påverkan 
på djur- och naturvärden.  
 
Angeläget allmänt intresse 

I gällande översiktsplan (2018) har kommunen satt ambitiösa mål för kommunens utveck-
ling till 2030. Det mest centrala i översiktsplanens mål är att kommunen ska öka med 
2 000 nya invånare. För att möjliggöra befolkningsökningen behöver 4 000 nya bostäder 
byggas. 
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Med stöd av uppsatta mål har kommunen i översiktsplanen pekat ut ett antal områden 
inom fl era delar av kommunen som bedöms lämpliga för bostäder, bland annat aktuellt 
planförslaget för Västra Ekudden. Vid en så omfattande befolkningsökning som över-
siktsplanen föreslår krävs att områden för nybyggnation fördelas över kommunen och 
inom centralorten för att möjliggöra en långsiktigt hållbar kommunal verksamhet. Annars 
riskerar vissa upptagningsområden för till exempel förskoleverksamheten att överbelastas 
medan andra inte har ett tillräckligt befolkningsunderlag. För att förverkliga översikts-
planens ambitioner behöver kommunen även erbjuda boendemöjligheter på olika platser 
inom kommunen och centralorten för att tillgodose fl er målgruppers bostadsbehov och 
krav på serviceutbud. 

I förarbetet till dagens strandskyddslag (proposition 2008/09:119, Strandskyddet och 
utvecklingen av landsbygden, 2009) anges vad som avses med ett angeläget allmänt 
intresse enligt särskilt skäl 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Där omskrivs bland annat åtgärder 
som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling och att åtgärden långsiktigt ska ge 
fördelar för samhället (s. 106). 

Kommunen bedömer att planförslaget med anledning av tillskapandet av bostäder inom 
centralortens västra del är ett angeläget allmänt intresse som ger samhället fl era långsiktiga 
fördelar. Planförslaget ökar variationen på bostadsmarknaden och tillgodoser efterfrågan 
på tomtmark så att tätorten kan utvecklas enligt målsättningen i gällande översiktsplan. 
Planområdets lokalisering bidrar också för en bättre balans i befolkningsunderlaget inom 
tätorten vilket ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommunal verksamhet. Vidare 
bidrar förslaget till att tillgodose kommunens långsiktiga bostadsförsörjning, vilket är ett 
allmänt intresse enligt 2 kap. 3 § punkt 5 PBL (2010:900). 

Lokalisering av planområdet 

Enligt särskilt skäl (7 kap. 18 c punkt 5 § MB) får dispens från strandskyddet endast ges 
om den planerade åtgärden är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Strandskyddslagens förarbeten (prop. 2008/09:119) förtydligar på sida 
54 aktuell paragraf. Där anges att en lokalisering utanför strandskyddat område i vissa fall 
kan vara omöjlig eller i alla fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset.
Kommunen bedömer att en lokalisering av planområdet utanför det strandskyddande 
området är orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset av attraktiva bostä-
der i västra delen av Mariestads centralort. Bedömningen grundas på upprättad lokali-
seringsutredning (2019) för bostäder i Mariestads kommun. Utredningen har undersökt 
sammanlagt sex stycken områdens förutsättningar för att tillgodose det angelägna allmän-
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na intresset inom centralortens västra del (se kartbild på nästa sida). Varje område har be-
dömts efter sex stycken bedömningskriterier, respektive område har sedan jämförts efter 
andel uppfyllda kriterier för att slutligen presentera det lämpligaste lokaliseringsalternati-
vet. Resultatet visar tydligt att område 1 - Västra Ekudden är det lämpligaste alternativet. 

Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet

Strandskyddslagstiftningen syftar bland annat till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområdet (7 kap. 13 §  MB). Aktuellt planområde 
ligger som närmast 110 meter från strandkanten och omfattas således av det utvidgade 
strandskyddet beslutat av Länsstyrelsen den 1 december 2014. Länsstyrelsens motiv för 
att utöka strandskyddet för Vänern är att långsiktigt trygga strandskyddets syften. Vidare 

VÅRD/OMSORG

HANDEL

GYMNASIUM

GRUNDSKOLA
FÖRSKOLA

NATURRESERVAT

LÖVSKOG

Avgränsning av lokaliseringsalternativ och alternativa lokaliseringar, AL Studio, 2019
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argumenterar Länsstyrelsen att exploatering nära avgränsningen för det generella strand-
skyddet (100 meter) riskerar att skada allmänhetens tillgänglighet till strandområdet samt 
områdets upplevelsevärde. 

Med bakgrund av det aktuella planförslaget där kommunen har redovisat att planområ-
det saknar värde för natur- och djurlivet (se bilaga Inventering av biologisk mångfald, 2014) 
tolkas Länsstyrelsens platsspecifi ka motiv för det utvidgade strandskyddet vara att trygga 
allmänhetens tillgänglighet till strandområdet, och risk för negativ påverkan på Vänerkus-
tens upplevelsevärden.  

Gällande stadsplan för området, EKUDDEN (del av Marieholm 1 och 2 m fl ) i Mariestad
(16-MAF-252) reglerar idag föreslagen planområde som allmän platsmark - natur och 
säkrar tillgängligheten till strandområdet. Aktuellt planförslag föreslår bostadsbebyggelse 
med tillhörande infrastruktur inom området. Planförslaget säkrar dock fortsatt en allmän 
tillgänglighet till strandområdet via allmän platsmark- gata, gångväg samt naturmark. Två 
gångvägar föreslås från gatumarken i väster till strandområdet. Vidare planeras naturmark   
norr och söder om kvartersmarken med en minsta bredd av sex respektive 12 meter. 

Vänernkustens upplevelsevärden beskrivs i bland annat i Länsstyrelsens förordnande om 
utvidgat strandskydd från 2014. Där beskrivs att ett upplevelsevärde är ett sammanhäng-
ande, orört naturområde med skogskänsla. För att detta ska uppnås bör ingen exploate-
ring lokaliseras närmare naturområdet än mellan 200 - 300 meter. Utifrån dessa parame-
trar konstaterar kommunen att upplevelsevärdet för aktuellt planområde och närliggande 
strandområde, i och med befi ntlig exploatering, redan påtagligt har försämrats. Den 
västligaste bebyggelsen längs med Järnåldersvägen ligger inom cirka 80 meter från strand-
linjen och 30 meter från gångvägen längs med stranden. Detta till trots är gångvägen en 
av centralortens mest populära promenadstråk för rekreation och friluftsliv. Kommunen 
konstaterar att närliggande bebyggelse har liten påverkan på de platsspecifi ka upplevelse-
värdena kopplat till strandområdet. Därför är det också osannolikt att dessa värden kom-
mer att påverkas vid ett genomförande av planförslaget då förslagen kvartersmark håller 
samma avstånd till strandlinjen och gångvägen som befi ntlig bebyggelse.  

Kommunen bedömer att planförslaget säkerställer allmänhetens tillgång till strandom-
rådet samt att planförslaget inte påverkar Vänerkustens upplevelsevärden på ett negativt 
sätt. 

Fri passage

I regeringens proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utveckling av landsbygden 
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beskrivs att den fria passagens bredd bör ha sådan omfattning att det i praktiken inte av-
håller allmänheten från att passera. Den fria passagens bredd är beroende av förhållande-
na på platsen och lokala förutsättningar, men bör dock aldrig vara mindre än några tiotal 
meter i bredd från strandlinjen. 

Vidare anger propositionen att passagen bör anpassas till det omkringliggande landskapet 
och dess karaktär. I ett öppet och fl ackt landskap kan en för smal passage upplevas som 
trång och inte passerbar, passagen bör vara tillräckligt bred för att allmänheten ska förstå 
att de har rätt att passera. I ett skogsområde, med ett mer slutet landskap kan den fria 
passagen göras smalare. 

Föreslaget avstånd är som minst 110 meter mellan tomtmark och strandlinjen. Kommu-
nen bedömer att avståndet med råge är tillräckligt för att besökare ska uppleva den fria 
passagen som allmänt tillgänglig. 

Djur- och naturvärden

I samband med planarbetet har berört område inventerats på biologisk mångfald (2014). 
Inventeringen visar att utredningsområdet saknar rödlistade arter och har generellt sett 
låg betydelse för den biologiska mångfalden. Området utgörs i huvudsak av skogsklädd 
grusmark som dominerade biotop, där skogen till största del är ung tall med inslag av ung 
ek och björk. Biotopen är vanlig förekommande och för att denna biotop ska få höga 
naturvärden krävs att skogen uppnår hög ålder vilket inte är det aktuella fallet. 
Planen medger att ett naturområde exploateras med bostäder, detta innebär oundvikligen 
lokal förändring för djur- och växtliv. Naturen inom planområdet utgörs dock inte av 
sådana värden som djur- och växtlivet är beroende av för sin överlevnad, eftersom bio-
topen består av vanliga naturtyper och arter har dessa goda förutsättningar att etableras i 
närliggande naturområden. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär väsent-
ligt försämrade livsvillkor för djur- och växtlivet.  

Samlad bedömning 
Kommunen bedömer att genomförandet av planförslaget är förenligt med gällan-
de strandskyddslagsstiftning med stöd av särskilt skäl 7 kap. 18 c § p. 5 miljöbalken 
(1998:808). Kommunen har visat att ett genomförande av planförslaget är ett angeläget 
allmänt intresse och en viktig del i arbetet för att nå kommunens vision om 4000 nya 
invånare, samt för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommunal verksam-
het i Mariestads centralort. Kommunen har även visat att det angelägna allmänna intresset 
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inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område, samt att planförslaget säkerhetsställer 
allmänhetens tillgång till strandområdet, möjligheten till fri passage och att planförslaget 
inte innebär väsentligt försämrade livsvillkor för djur- och växtlivet.   

Buller
Planområdet påverkas av trafi kbuller från Kolarebacksvägen och omgivningsbuller från 
Mariestads sjukhus. 

Trafi kbuller - Kolarebacksvägen
Kommunen har tagit fram en trafi kmätning på Kolarbacksvägen under hösten 2019. Tra-
fi kmätningen visar på årsdygnstrafi k om ca 570 fordon/dygn (mätperiod 30/9 – 7/10). 
Mot bakgrund av den låga trafi kintensiteten och planerad bebyggelse bedöms inte någon 
redovisning av trafi kbuller nödvändig eftersom det inte riskerar överskrida riktvärden i 
förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader. 

Omgivningsbuller - Mariestads sjukhus
Kommunen har utfört en bullerutredning (2020-03-23) med syfte att utreda planområ-
dets påverkan av omgivningsbuller utifrån Boverkets vägledning för industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21. 
Identifi erad bullerkälla är Mariestads sjukhus som är lokaliserat cirka 70 meter söder om 
aktuellt planområde. 

Bedömning 

Bullerutredningen (2020-03-23) visar att planområdets utsatthet för omgivningsbuller 
är låg och är med marginal under gällande riktvärden i Boverkets vägledning (rapport 
2015:21). Föreslagen markanvändning bedöms lämplig utifrån påverkan från omgivnings-
buller. 

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Nedan motiveras och preciseras ett urval av föreslagna planbestämmelser: 

Endast friliggande bostadsbyggnader (4 kap. 10 § PBL), bestämmelsen motiveras 
utifrån behovet av friliggande bostadshus inom västra delen av Mariestads tätort för en 
ökad variation av bostadsutbudet inom området. Regleringen tillåter sammanbygda kom-
plementbyggnader och komplementbyggnader sammanbyggda med huvudbyggnad inom 
samma fastighet.   
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Högsta byggnadshöjd är 4,5 - 7,5 meter (4 kap 11 § PBL), höjdbestämmelserna 
innebär en högsta byggnadshöjd om 4,5 meter inom kvartersmarken för bostäder i väster. 
Byggnadshöjden avser byggnation i en våning. För övrig kvartersmark gäller 7,5 meter i 
byggnadshöjd vilket avser byggnation i två våningar. 

Bestämmelserna motiveras utifrån planförslagets påverkan på landskapsbilden och riksin-
tresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken. Vidare motiveras höjdbestäm-
melserna av planförslagets anpassning till omkring liggande byggelse och att fl era tomter 
inom planområdet ska få möjligheten till skjutsikt. 

Minsta fastighet (4 kap. 18 § PBL), bestämmelsen motiveras utifrån anpassning fastig-
hetsstorleken inom Ekudden i övrigt samt för att underlätta ett genomförande av planför-
slaget.

Utfartsförbud (4 kap. 11 § PBL), bestämmelsen motiveras utifrån trafi ksäkerhet och 
hindrar utfart från bostadsfastigheter direkt till Kolarebacksvägen. 

Omfattning (4 kap. 11 § PBL)

Bestämmelsen motiveras för att skapa ett enhetligt gaturum där bostadsbyggnader som 
närmast är lokaliserade 4 meter från gatan. 

Placering (4 kap. 11 § PBL)

Bestämmelsen motiveras utifrån att utöka avståndet mellan planerad bebyggelse och be-
fi ntlig bebyggelse längs med Stenåldersvägen. 
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Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Utformning av allmän plats
Utformning och gestaltning som inte hanteras i denna planbeskrivning ska följa ortens 
sed.

Förändringar i fastighetsindelning
Vid genomförande av planen föreslås ca 3,4 ha mark inom fastigheten Havsörnen 1 regle-
ras till Marieholm 10:1. Sedermera avstyckas bostadsfastigheter från Marieholm
10:1 för vidare försäljning och exploatering med stöd av plankartans illustrerade fastig-
hetsindelning. 

Fastighetsreglering görs av  Lantmäteriet genom förrättningsärende. Kommunen ansvarar 
och bekostar fastighetsregleringen . 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Planförslaget berör fastigheterna del av Marieholm 10:1 och del av Havsörnen 1. Fastig-
heterna ägs av Mariestads kommun respektive Västra Götalandsregionen. Planområdet 
omfattar cirka 1,9 hektar av Marieholm 10:1 samt 3,4 hektar av Havsörnen 1. Vid ett 
genomförande av planförslaget föreslås cirka 3,4 hektar mark från Havsörnen 1 regleras 
till Marieholm 10:1 och ingå i kommunens fastighetsbestånd. Lantmäteriet handlägger 
och kommunen ansvarar och bekostar regleringen. 

Fastighetsbildning 
Följande kvartersnamn och avgränsning föreslås vid ett genomförande av planförslaget:
BLÅANDEN, PRAKTANDEN, MARMORANDEN, SKOGSANDEN och 
SNATTERANDEN (se kartbild på nästa sida). 
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Ansvar för utbyggnad och drift
Kommunen är ansvarig för utbyggnad och drift av allmän platsmark.

Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruktur
Kommunen ansvarar för utbyggnad och drift av gatuanläggning och VA- anläggning. 
Kommunens energibolag Vänerenergi AB ansvarar för utbyggnad och drift av el- och 
fi bernät.   

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Planförslaget föreslås delvis ersätta nedanstående planer:
• Förslag till stadsplan för EKUDDEN (del av Marieholm1 och 2 m fl ) i Mariestad 

(16-   MAF-252). Planen upprättades i december 1965 och omfattar större delen av 
Ekudden. Inom föreslaget planområde för detaljplan för Västra Ekudden Mariestads 
centralort, Mariestads kommun regleras marken som park och allmänt ändamål. Vid 
ett lagakraftvinnande kommer aktuellt planförslag att delvis ersätta gällande stadsplan. 

• Förslag till ändring av stadsplanen för del av VÄSTRA EKUDDEN i Mariestad (16-         
 MAF-277). Planändringen vann laga kraft den 20 augusti 1970 och omfattar villa-
bebyggelsen på den västra sidan av Kolarebacksvägen. Aktuellt förslag till detaljplan 
gränsar till ändringsplanen i söder. Vid ett lagakraftvinnande kommer aktuellt plan-
förslag inte påverka gällande ändringsplan. 

• Förslag till ändring av stadsplan för del av Marieholm 10:1 OMRÅDE ÖSTER OM        
 KOLABACKSVÄGEN, Mariestad, Mariestads kommun (16-LEE-594). Planänd-
ringen vann laga kraft den 27 mars 1980 och omfattar kvarteret Storskraken. Aktuellt 
planförslag föreslås att delvis ersätta ett mindre område inom ändringsplanen i dess 
västra del.  

Föreslagna kvartersnamn
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Illustrationer
Nedan redovisas illustrationer för en maximal utbyggnad av planförslaget utifrån vad 
planen medges enligt 4 kap. 32 § PBL. Plankartan medger en utnyttjandegrad på 25 % i 
byggnadsarea per fastighet inom användningsområdet. Minsta fastighetsarea regleras till 
950 m2. Byggnadshöjden i väst och närmast Vänern regleras till 4,5 meter och avser 
byggna-tion i en våning, i övriga området regleras byggnadshöjden till 7,5 meter och som 
avser byggnation i två våningar. 

Illustrationen redovisar 28 stycken tomter med en tomtstorlek mellan 950 m2 till 1828 m2. 
Byggnadernas storlek varierar mellan 315 m2 till 330 m2 i byggnadsarea. 

Vy från väster
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Vy från sydväst 

Vy från öst 
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