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Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun har varit föremål för gransk-
ning under perioden 20 december 2018 t.o.m. 31 januari 
2019. Inkomna synpunkter under granskningstiden redovisas  
och kommenteras i detta granskningsutlåtande.

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 
3 och 4)

• Mellankommunal samordning blir olämplig.

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft 
och vatten)

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och sä-
kerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, 
erosion)

Länsstyrelsen anser däremot att strandskydd upphävs i strid 
med gällande bestämmelser (MB 7 kap).

Ekudden är ett mycket viktigt tätortsnära rekreationsområde 
för Mariestadsborna. De åtgärder som föreslås i planen ris-
kerar att hota dessa värden. Nuvarande utformning av de-
taljplanen riskerar att prövas av Länsstyrelsen eftersom den 
riskerar att strida mot strandskyddets syften.

Strandskyddet ska inte upphävas inom planområdet. Cam-
pingplatser är platser för tillfällig vistelse för det rörliga fri-
luftslivet. De ska vara tillgängliga för allmänheten, inte bara 
de som bor på campingen, och därför är det olämpligt att 
upphäva strandskyddet. Campingområdet används idag frek-
vent som promenadstråk. Dessa promenadstråk, tillsammans 
med befintliga fria passager för allmänheten ska upprätthål-
las även fortsättningsvis. Ett upphävande av strandskyddet 
är inte nödvändigt för utveckling av campingsverksamheten. 
Strandskyddsdispens får istället ges i särskild ordning för 
tillkommande uthyrningsstugor. Stora delar av campingom-
rådet har sedan tidigare använts för ”säsongscamping”, dvs 
tillfällig uppställning av tält och husvagnar under sommarsä-
songen. Detta är pågående verksamhet som kan fortgå utan 
strandskyddsdispens.

Länsstyrelsen noterar dock, vid besök på platsen, att flera 
husvagnar står varaktigt uppställda på campingen. Diverse 
privatiserande kringanläggningar har byggts upp kring vag-
narna, såsom trädäck, staket, lampor, rabatter, flaggstänger, 
bryggor och grillplatser. Denna typ av anläggningar skapar 
små trädgårdar kring de uppställda vagnarna, vilket ger ett 
mycket privat och varaktigt intryck som inte överensstämmer 
med den ”tillfälliga vistelse” som camping egentligen avser. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta in planbestämmel-
ser som åtminstone förbjuder staket/plank inom camping-
området. Tillsyn som förhindrar varaktig uppställning av 
vagnar/tält behövs också, så att campingplatsen inte med ti-
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den omvandlas till en bostadsrättsförening. För att förtydliga: 
Länsstyrelsen motsätter sig inte att camping sker under hela 
året, men då ska det handla om just camping (dvs tillfällig 
vistelse). Att samma vagnar står uppställda år ut och år in är 
inte camping.

Länsstyrelsen noterar att den fria passage som tidigare fun-
nits utmed uddens västra strand nu är borttagen. Det är 
olämpligt att tillåta privatisering ända fram till strandlinjen, 
så att allmänhetens passagemöjligheter hindras. Den fria pas-
sagen ska upprätthållas även fortsättningsvis.

Länsstyrelsen anser inte att villavagnar är lämpliga att ställa 
upp inom strandskyddat område. En villavagn är avsedd att 
stå varaktigt uppställd under längre tid, ger intryck av fritids-
hus och är mycket privatiserande. Villavagnar nyttjas normalt 
för fritidsboende under långa perioder, snarare än för cam-
pingändamål som ska vara tillfällig vistelse.

Tillkommande uthyrningsstugor bör lokaliseras till det om-
råde där det finns stugor sedan tidigare. Stugorna bör ges ett 
standardiserat utseende för att undvika att de uppfattas som 
privata fritidshus. Ett anläggande av stugor i föreslaget oex-
ploaterat naturområde i öster kommer att kräva omfattande 
ingrepp i form av avverkning och markarbeten. Dessa åtta 
stugor bör kunna placeras på andra platser inom camping-
området, längre från vattnet, där ingreppet inte blir lika stort.

Länsstyrelsen ställer sig frågande till tillkommande yta för 
servicebyggnader om 3000 kvm (mot de 800 kvm som finns 
idag). Behovet är oklart, likaså var nya byggnader avses pla-
ceras. Detta bör tydliggöras om detaljplanen ska kunna ge 
någon vägledning i frågan.

Synpunkter på granskningshandlingen

Länsstyrelsen är tveksam till förslaget att röja vass för att bi-
behålla strändernas naturvärden, se under rubriken naturvär-
den (sidan 18). Är väl på sin plats att upplysa om att vassröj-
ning kan behöva anmälas till oss.

Kommunen bör överväga q-bestämmelser på de fyra äldsta 
campingstugor som ligger ”hörn-i-hörn”, utöver det generel-
la varsamhetskravet. De är en viktig del i campingens historia 
och har ett viktigt kulturhistoriskt värde.

Den permanenta bebyggelsen bör anläggas så de inte avgrän-
sar upplevelsevärdet inom området, samt att enkelhet och vo-
lym bevaras.

Om exploatering i vatten ska ske ska samråd hållas med kul-
turmiljöenheten, eventuella marinarkeologiska åtgärder kan 
bli aktuella innan exploatering

I planen omnämns nu att det finns en åtagandeplan för sköt-
sel av betesmark i och i angränsning till planområdet. Däre-
mot nämns inget om att det kommer att finnas betesdjur i 
anslutning till campingen. Finns det ingen problematik kring 
detta så är det inget som behöver påtalas.

Synpunkter i övrigt

Detta beslut har fattats av funktionschef  Nina Kiani Janson 
efter föredragning av arkitekt Mehdi Vaziri. I den slutliga 
handläggningen har även Linnea Söderberg, Naturavdelning-
en, Henrik Persson, vattenavdelningen, Therese Byström, 
Miljöskyddsavdelningen, Stefan Gustafsson, Landsbygds-
avdelningen, Madeleine Elisabethsdotter Gildenhuys, Sam-
hällsavdelningen, medverkad.

Kommentarer
Kommunen delar inte länsstyrelsens synpunkt om att strandskydd inte 
ska upphävas och istället återinträda inom campingområdet. För cam-
pingområdet är sedan tidigare strandskydd upphävt. Beslutet om upphä-
vande av strandskydd har fattats med gällande detaljplan för området, 
laga kraftvunnen 2001-10-22 som underlag. Kommunens bedömning 
är att den föreslagna detaljplanen inte innebär några större förändringar 
än vad planen från 2001 innehåller som föranleder att strandskydd 
ska gälla för campingområdet. Detaljplanen innehåller byggrätter för 
campingändamål samt stuguthyrningsändamål, för att en exploatering 
ska kunna komma till stånd förutsätts att strandskydd upphävs. Kom-
munen anser att strandskyddet ska upphävas i detaljplanen och inte 
genom dispens för varje byggnad i särskild ordning. 

Uppförande av staket, trädäck m.m. har reglerats i nyttjanderättsav-
tal/ordningsföreskrifter mellan kommunen och arrendatorn. I avtalet 
framgår att trädäck ska avlägsnas vid uthyrningsperiodens slut. 

I plankartan har ett område längs stranden lagts ut som naturmark, i 
den nodrvästra delen sträcker sig campingen ändra fram till strandlin-
jen. Detta är en anpassning efter hur förhållandena ser ut på platsen 
där området som planläggs för natur inte används för camping med det 
nordvästra området, så som beskrivits ovan används för camping. Till 
antagandehandlingen har den nordvästra delen längs stranden komplet-
terats med prickmark med innebörden att byggnader inte får uppföras i 
syfte att möjliggöra fri passage.

Kommunen anser att villavagnar kan likställas med uthyrningsstugor 
och att dessa kan uppföras inom område för uthyrningsstugor.

Lokalisering av uthyrningsstugor inom ett oexploaterat naturområde 
motiveras utifrån att området saknar höga naturvärden i genomförd in-
ventering och för att möjliggöra en utveckling området är mer lämpad för 
uthyrningsstugor än uppställningsplatser för camping. För att undvika 
omfattande markarbeten föreslås att uthyrningsstugorna grundläggs på 
plintar/pelare.

Motivet till den tilltagna byggrätten för servicebyggnader och andra bygg-
nader med koppling till campinganvändningen är att skapa förutsätt-
ningar för framtida byggnader.

Kommunen delar bedömningen att de äldre stugorna som placerats hörn 
i hörn har ett kulturhistoriskt värde men motiverar inte en skyddsbe-
stämmelse (q). Plankartan har till anatagandehandlingen komletteras 
med varsamhetsbestämmelse (k) för befintliga uthyrningsstugor. Bebyg-
gelsens karaktärsdrag och förhållningssätt till detta redovisas i planbe-
skrivningen.
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LANTMÄTERIET
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (da-
terade November 2018) har följande noterats:

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteri-ets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lant-
mäteriet skulle förbättra detaljplanen.)

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att de-
taljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detalj-
planen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för de-
taljplaner med planstart från och med januari 2015. För den-
na typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna 
råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. 
Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande 
punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har 
skett:

• Det finns ingen användning som ska vit eller genom-
skinlig färg enligt rekommendationerna. I plankartan 
har Lokalgata och P-plats fått vit färg, dessa ska enligt 
Boverket ha grå färg.

Kommentarer
Område som i granskningshandlingen är avsatt för lokalgata och par-
kering har till antagandehandlingen utgått.

TEKNISKA NÄMNDEN
Planbeskrivningen anger att föreslaget planområde ingår i 
kommunens verksamhetsområde för dagvatten, detta stäm-
mer inte. Området ingår i kommunens verksamhetsområde 
för de allmänna vattentjänsterna vatten och spillvatten, ej 
dagvatten. På sida 21 i planbeskrivningen står det att det finns 
kommunalt ledningsnät för dagvatten inom planområdet. 
Tekniska nämnden önskar förtydliga att detta ledningsnät 
inte är en del i den allmänna VA-anläggningen utan tillhör 
kommunen så som fastighetsägare. Om fastigheten i fram-
tiden skulle säljas blir huvudmannaskapet för dagvattenled-
ningarna således den nya fastighetsägarens.

Kommentarer
Planbeskrivningen uppdateras med informationen.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Planbestämmelser
Gällande bestämmelsen N2 gör miljö och byggnadsnämn-
den bedömningen att exploateringsgraden är något hög då 
det skulle innebära ca 75 stycken ytterligare stugor på den 
större av de två ytorna avsedda för uthyrningsstugor och ca 
25 stycken inom den mindre nordöstra ytan (beräknat på 40 
kvadratmeter per stuga).

Då upplevelsen av naturen är av stor betydelse inom plan-

området anses ca 15 procent som en mer lämplig exploate-
ringsgrad.

Kulturmiljö
Utifrån planbeskrivningens innehåll bör det övervägas att 
införa varsamhetsbestämmelse gällande befintliga stugor gäl-
lande deras ursprungliga karaktärsdrag som placering, volym 
och deras enkla utvändiga utformning.

Naturmiljö
Planbestämmelsen om marklov för trädfällning bör komplet-
teras med krav på återplantering då detta anges i planbeskriv-
ningen.

Kommentarer
Exploateringsgraden har till antagandehandlingen för områden avsedda 
för uthyrningsstugor minskat något, inom egenskapsområdena kan det 
upplevas som en hög exploatering men det ska också ses i relation till 
campingområdet som helhet. 

I antagandehandlingen har varsamhetsbestämmelse (k) införts för de 
äldre stugorna som är placerade hörn i hörn.

Bestämmelse om marklov avser endast den förändrade lovplikten. Be-
stämmelsen och beskrivningen bibehålls.

TRAFIKVERKET
Detaljplanen berör inte statlig infrastruktur. Trafikverket har 
inga synpunkter på detaljplanen.

Kommentarer
Noteras.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Noteras.

VÄSTTRAFIK
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det 
förslag till detaljplan som Mariestads kommun har upprät-
tat för Ekuddens camping. Kommunens diarienummer KS 
2013/00464.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsätt-
ningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping. 
Planen omfattar även reglering av befintlig sjösättningshamn, 
vilken tillkommit utom tidigare planlagt område. 

Samtidigt som planen skapar förutsättningar för utveckling 
av campingverksamheten ska den säkerställa friluftslivet och 
allmänhetens tillgång till området.

Då planområdet ligger förhållandevis långt från befintlig 
linjelagd kollektivtrafik, så är det viktigt att gång- och cykel-
vägar, som ansluter till befintliga hållplatser och övriga gc-
vägar, hålls i bra skick och är trygga och trafiksäkra, för att 
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verka för ett hållbart resande från och till planområdet.

Planområdet har, med dagens kollektivtrafiklinjenät, tillgång 
till allmän kollektivtrafik i form av Närtrafik. Närtrafik är an-
ropsstyrd kollektivtrafik inom kommunen, mellan adress på 
det som definieras som landsbygd (enligt närtrafikreglemen-
tet) och Närtrafikhållplats i tätort. Trafiken körs endast vid 
förbeställning och inom bestämda tidsintervall.  I Mariestads 
kommun finns det fem tidsintervall varje dag, måndag till lör-
dag. Det innebär att Närtrafikresor kan göras mellan adress 
i planområdet och t.ex. Mariestads resecentrum. Närtrafik är 
i huvudsak anpassad för service- och fritidsresor, inte för ar-
bets- och studiependling. 

Bra om planbeskrivningen kompletteras med information 
om att det finns Närtrafik i planområdet. 

Kommentarer
Planbeskrivningen kompletteras med information om Närtrafik.

VATTENFALL
Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av pla-
nområdet och har därför inget att erinra.

Kommentarer
Noteras.

PLANENHETEN

Adam Johansson
Tf. planchef


