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SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebygglse, 
centrumverksamhet, vårdcentral samt industri inom del av kvarteret  
Hyveln. 

HANDLINGAR

Planen omfattar planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB), utdrag ur 
kommunens baskarta och fastighetsförteckning. Till samrådshandlingarna 
hör även bilagorna Riskanalys (Norconsult, 2016-12-20), 
Vibrationsutredning (Norconsult, 2016-12-16), Trafi kbullerutredning 
(Norconsult, 2017-04-10), Markföroreningsanalys (Euro environment 
testing Sweden AB, 2018-05-22), Luktutredning (SWECO 2007-06-08) 
och Industribullerutredning (Akustikverkstan 2007-04-26). 

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-25 att ge planenheten 
i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Hyveln 8, 11 och 14. Vid 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde   2017-05-24 beslutades 
att utvidga planområdet till att även omfatta fastigheterna Hyveln 9, 12 
och 13. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt reglerna i 
PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1:a januari 2015.

LÄGE OCH AREAL
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av stadsdelen Katthavet, och 
omfattar ca 1,8 hektar. Planområdet gränsar i väst och norr till Bangatan 

Planområdets lokalisering har markerats med vit streckad linje.

1.  Bakgrund



5PLANBESKRIVNING - Detaljplan för del av kv. Hyveln m.fl . Mariestads tätort, Mariestads kommun

och Kinnekullebanan, i öster till kvarteret Släggan och kvarteret Kastanjen, 
i söder till kvarteret Enen och fastigheterna Hyveln 5 och 6.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Marken inom planområdet ägs till största del privat med undantag från  
omkringliggande gator, parkeringsplatser och naturmark som ägs av 
kommunen. 

HISTORIK
Planområdet utpekas som nytt bostadsområde i kommunens 
generalplansöversikt från 1898. Mariestad var då i början av en expansiv 
period, mycket tack vare den ny byggda järnvägen, och i behov av ny 
mark för bostäder. Planen hinner dock att antas innan beslutet om sista 
etappen av Kinnekullebanan (Mariestad- Gårdsjö) beslutas. Etappen stod 
färdig 1910 och närheten till Järnvägen förändrar drastiskt områdets 
förutsättningar för bostadsbebyggelse. I revideringen av Stadsplanen 40 år 
senare ändras markanvändningen till småindustri vilket fortfarande gäller. 

Kvarteret Hyveln angränsar till Bantorget som historiskt var centrum för 
kreatursförsäljning inom staden, då under namnet Kotorget. Fastigheten 
Hyveln 8 tros ha använts som tillfällig uppehållsplats för kreatur till 
försäljning. 

Större delen av kvarteret byggdes under 1940- 50 talet och har sedan dess 
huserat olika typer av service-, industri- och handelsverksamheter. 

DETALJ- OCH FASTIGHETSPLANER
Inom planområdet fi nns tre gällande planer, stadsplan för del av Mariestad, 
Katthavet och del av Madlyckan (16-MAF-1040), laga kraftvunnen 1957-
11-29, stadsplan för del av kv. Hyveln i Mariestad (16-MAF-1100), 
laga kraftvunnen 1972-11-9 och detaljplan för Hyveln 13, Mariestad, 
Mariestads kommun (1493-P21), laga kraftvunnen 1999-11-26.

Föreslagen detaljplan avser delvis ersätta 16-MAF-1040 och 16-MAF-
1100 och ersätta 1493-P21 i sin helhet.

Planområdet omfattas av fl era fastighetsplaner: 

• T 184, laga kraft 1948-09-22 (Hyveln 8)

• T 210, laga kraft 1951-01-05 (Hyveln 9 och 11)

• T 443, 1968-11-19 (Hyveln 12)

Planförslaget avser att upphäva samtliga fastighetsplaner inom planområdet.  
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BEBYGGELSE OCH GESTALTNING

Befi ntlig bebyggelse
Kvarteret Hyveln utgör idag den sydvästra gränsen för Katthavets indu-
striområde vars utbredning sträcker sig längsmed Kinnekullebanan fram 
till Sjöhagaparken.  Söder om planområdet och mot Stockholmsvägen blir 
bebyggelsen mer stadsmässig med högre fl erbostadshus med inslag av han-
del i bottenplan. 

Inom planområdet fi nns blandad bebyggelse som varierar mellan en- till 
trevåningshus och i fasadmaterial. Fasadmaterialet utgörs främst av puts 
men det fi nns även inslag av tegel, trä och betong. Byggnaderna är uppför-
da från tidigt 1900- tal till 70 - tal där träbyggnaden på fastigheten Hyveln 
8 bedöms vara äldst.

Byggnaderna ligger förhållandevis tät till följd av fl era om- och tillbyggna-
tioner under årens lopp. Flera av fastigheterna har huskroppar i en kvarters 
likande form som skapar innergårdssliknande miljörer.  

Nedan följer en beskrivning av bebyggelse per fastighet inom planområdet: 

Hyveln 8
På fastigheten står en rödmålad trälada i två våningar som uppskattningsvis 
har uppförts i slutet av 1910- talet. Historiskt tros byggnaden ha använts 
i samband med kreatursförsäljningen på det intilliggande Bantorget. Idag 
använts byggnaden som lager. Byggnaden har ett visst byggnadshistoriskt 
värde som ett miljöskapande element i staden. Kommunen bedömer inte 
byggnaden som särskilt bevarandevärd.  Byggnadens skick bedöms vara 
slitet. 

Hyveln 9 
Fastighetens bebyggelse utgörs av en byggnad som är uppförd 1972 och har 
en välvårdad plåtfasad. Idag bedriver två företag inom el- och energisektorn 
sina verksamheter där. 

Hyveln 11
Fastigheten har en sammanhållen bebyggelse i en och två våningar med röd 
träfasad. Byggnaderna används idag som godsmottagning men användes 
tidigare som däckverkstad. Byggnadens skick är något sliten. Byggnaden 
har ett visst byggnadshistoriskt värde som ett miljöskapande element i 
staden. Kommunen bedömer den inte som särskilt bevarandevärd. 

Hyveln 12 
På fastigheten ligger en byggnad i vitt putsad fasad. Byggnadsår är 1947. 
Byggnaden bedöms vara välvårdad och där huserar idag två verksamheter.  
Byggnaden har ett visst byggnadshistoriskt värde som ett miljöskapande 
element i staden. Kommunen bedömer inte byggnaden som särskilt 
bevarandevärd. 

2. Planens utformning

Lada på Hyveln 8. Bild tagen från 
Bangatan 

Byggnad på Hyveln 11. Bild tagen 
från Bangatan  

Byggnad på Hyveln 9 . Bild tagen 
från Verkstadsgatan. 

Byggnad på Hyveln 12. Bild tagen 
från Bangatan.
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Hyveln 13
Fastighetens bebyggelse omfattas av en trä- och tegelbyggnad i två våningar. 
Byggnaden är uppförd 1947 och har sedan dess byggs till och renoverats. 
Bland annat har tre garageportar på byggnades östra sida ersatts med 
fönster. Byggnaden är i ett välvårdat skick och står idag tom. Byggnaden har 
ett visst byggnadshistoriskt värde som ett miljöskapande element i staden. 
Kommunen bedömer att byggnaden har ett visst byggnadshistoriskt värde 
(läs mer under rubriken Kulturhistoriska värden). 

Hyveln 14 
På fastigheten står en envånings betongbyggnad med plåtfasad från 1951. 
Byggnaden bedöms vara något sliten.  Byggnaden står idag tom. 

Planerad markanvändning
Planförslagets ambition är att skapa en fl exibel plan både vad gäller 
markanvändningen men också byggnaders utformning. Då planområdet 
idag redan har en hög exploatersgrad bedöms inte en planmässig reglering 
av byggnadernas storlek och läge vara nödvändig. Frågor kring byggnaders 
storlek och placering kommer att hanteras i bygglovsskedet.  

Planförslaget innebär ändrad markanvändning för större delen av 

Byggnad på Hyveln 13. Bild tagen 
från Verkstadsgatan. 

Byggnad på Hyveln 14. Bild tagen 
från Verkstadsgatan

Förslag till plankarta, samråd
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planområdet. För fastigheterna Hyveln 8, 12, 13, och del av 14 i 
planområdets södra del föreslås en blandad användning i form av bostäder 
(B), centrum, (C), vårdcentral (D1) och småindustri (J1). Kombinationen 
av bostäder och småindustri är en potentiell intressekonfl ikt då 
användningsslaget småindustri är en bred användning som inrymmer 
fl era typer av verksamheter som inte är förenlig med markanvändningen 
bostäder. Den industri som etableras inom området bör utgöras av lättare 
industri med begränsad omgivningspåverkan vad gäller lukt-, buller- 
och ljusstörningar,  så som service- och småskalig verkstadsindustri. 
Verksamheternas transportbehov ska vara begränsat så att transportfl ödet 
inom området inte ökar. 

För fastigheterna Hyveln 11 och del av 14 föreslås centrum (C) och 
småindustri (J1). Vidare föreslås markanvändningen småindustri (J1) för 
fastighet Hyveln 9. 

Sektionsskiss av möjlig bebyggelse med indragen takvåning. Skala 1:200

16m

3m
45˚
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Planförslaget möjliggör för bostäder och vårdcentral inom planområdets 
södra delar. Då en förhöjd smittrisk från avloppsreningsverket norr 
om planområdet inte kan uteslutas planeras den smittkänsligaste 
markanvändning så långt bort från verket som möjligt, som ett sätt att 
minimera risken. Läs mer om eff ekterna kopplat till planområdets närhet 
till avloppsreningsverket under avsnittet ”Störande verksamheter”.

Byggnadshöjd 
Planförslaget  möjliggör för en generell höjdsättning på 16 meter vilket 
motsvarar fyra våningar. Höjden regleras som byggnadshöjd vilket 
möjliggör en mer fl exibel utformning av byggnadernas tak. Regleringen 
säkerhetsställer samtidigt att höjden på byggnadernas fasadplan blir 
enhetlig, vilket ger gaturummet ett stadsmässigt uttryck.   

Höjdsättningen motiveras av planförslagets ambition att öka områdets 
stadsmässighet samt höjdsättningen på befi ntlig bebyggelse på 
Viktoriagatan, och planerad bebyggelse på Bantorget. 

Gestaltningsprinciper
Planförslaget möjliggör en fl exibel utformning av områdets kvartersmark, 
både vad gäller byggnadernas höjdsättning, storlek och placering. Ett av 
planförslagets syften är att möjliggöra en utvidgning av stadens centrum 
mot Katthavet. Gestaltningen av området bör ha ambitionen att förbättra 
dess stadsmässighet och boendemiljö. Planen möjliggör bland annat 
för en högre byggnadshöjd samt byggnation i fastighetsgräns, vilket ger 
området goda förutsättningar till denna omvandling.

Planförslaget lyfter specifi kt fram den gestaltningsmässiga viktiga 
kopplingen mellan bebyggelsen längs med Viktoragatan norr om 
korsningen med Stockholmsvägen, och planområdets sydvästra del. Där 
fi nns människor i rörelse och fl era verksamheter i form av restaurang, 
hotell och dagvaruhandel. Placering och höjden på byggnaderna skapar 
ett gaturum med stadskvalité.  Gestaltningen av planområdets sydvästra 
del bör utformas med ambitionen att efterlikna Viktoriagatans positiva 
särdrag. Det kommer skapa ett attraktivt gaturum och en förlängning av 
stadens centrumområde. 

Grönstrukturen bör genomgående förstärkas inom kvartersmarken, 
främst i delarna där bostäder planeras.  

SOCIAL LIVSMILJÖ
Service
Huvuddelen av det off entliga och kommersiella serviceutbudet återfi nns 
i Mariestads centrala delar, på gångavstånd cirka 300 meter  från 
planområdet. Närmaste dagligvarubutik ligger 70 meter från planområdet. 

Tillgänglighet och trygghet
Att människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska 
vara fullt delaktiga i samhällslivet ska beaktas vid nybyggnation. Ytor ska 

Siktstråk Viktoriagatan, från norr

Siktstråk Viktoriagatan, från söder

Bevarandevärt träd, Verkstadsgatan, 
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vara tillgängliga, trygga och användbara för alla så långt det är möjligt. 
Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska 
framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergi eller sådant som 
kan skapa känsla av otrygghet som dålig belysning eller skötsel.

Byggnader bör i övrigt utformas så att de kan användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Barnperspektivet
Vid planläggning av nya och befi ntliga områden är det viktigt att inkludera 
barnperspektivet i planeringen. På Stockholmsvägen fi nns busshållplatser 
och separerade gc- vägar. I planområdets närområde saknas dock större 
friytor. Viktig målpunkt för barn och unga är Stadsparken, musikskolan 
och biblioteket som ligger cirka 500 meter söder om planområdet. 
Planområdet ingår i upptagningsområdet för Högelidsskolan. Dit fi nns 
fl era gång- och cykelvägar men nära koppling saknas från planområdet, 
närmsta cykelväg går längs Stockholmsvägen.

Vid en exploatering av planområdet bör barnperspektivet tas i beaktning i 
den fysiska utformningen av området. Att på ett säkert sätt tillgängliggöra 
stadens och dess målpunkter genom trafi ksäker infrastruktur, är ett bra sätt 
att höja stadens attraktivitet för barn och unga. 

Grönstruktur
Planområdet har likt övriga Katthavet, en begränsad växtlighet som 
utgörs av ett antal lövträd. Inom kvartersmark i planområdets sydöstra del 
längsmed Verkstadsgatan står en livskraftig Hästkastanj. Trädet bedöms 
som bevarandevärt då det är ett trevligt inslag av variation i gaturummet.  

KOMMUNIKATIONER

Gång- och cykeltrafi k
Befi ntliga trottoarer fi nns längsmed Bangatan och Verkstadsgatan. Dessa 
är i dåligt skick och bör ses över vid en exploatering för att göra området 
mer attraktivt för gående och cyklister. 

Motortrafi k
Inom planområdet fi nns två gator. Gatorna är typiska industrigator med 
breda körfält och sidområden med många oskyddade in- och utfarter till 
anslutande verksamheter. 

Bangatan löper mellan västra delen av Stockholmsvägen och ansluter 
till Norra vägen strax norr om planområdet. Hastigheten är satt till 50 
km/h. En trafi kmätning gjordes där 2016 och uppmätte 1510 ÅDT 
(årsdygntrafi k). 

Verkstadsgatan löper i planområdets östra del och ansluter till 
Repslagargatan i söder och Norra vägen i norr. Hastigheten är satt till 30 
km/h. 

Eventuellt behov av trafi kreglering, till följd av planens genomförande kan 
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inte regleras i detaljplanen utan hanteras i lokala trafi kföreskrifter. I övrigt 
antas inte planförslaget medföra förändringar för motortrafi ken. 

Parkering
Inom planområdet fi nns en allmän parkering väster om fastighet Hyveln 
8 och 12 med åtta stycken parkeringsplatser. Parkeringen angörs från 
Viktoriagatan.  

Norr om fastighet Hyveln 9 fi nns en parkeringsplats med sex parkerings-
platser som angörs från Bangatan. Parkeringsplatsen ligger på kommu-
nalmark men är anlagd och underhålls av verksamheten på Hyveln 9. 
Kommunen för avsikt att sälja marken till fastighetsägaren av Hyveln 
9. Marken anges därför som kvartersmark och förses med prickmark i 
plankartan.    

Inom kvartersmarken fi nns det på:

• Hyveln 12 - 24 stycken parkeringar i garage
• Hyveln 13 - 11 + 1 handikapparkering
• Hyveln 14 - 25 parkering varav 5 i garage

All boendeparkeringen inom planområdet ska anordnas på kvartersmark. 

Transporter
Enligt trafi kfl ödesmätningen som genomfördes på Bangatan 2016 
uppmättes en årsdyngstrafi k på 1510 stycken trafi krörelser varav 1% 
tungtrafi k. Trafi kfl ödet bedöms som måttligt. 

Leveranser och sophämtning med mera sker inom befi ntligt gatunät och 
vid fastighetsgräns.

Kollektivtrafi k
Västtrafi ks bussar linje 1, 502, 504, 511 och  512 trafi kerar 
Stockholmsvägen och närmsta hållplats ligger omkring 150 meter 
söder om Bantorget. Linjerna 2, 500, 506, 510, 513, 514 och 
515 samt Kinnekullebanan (och alla de ovanstående linjerna) 
trafi keras från Resecentrum cirka 400 meter från planområdet. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Avfall
Avfallshantering inom planområdet skall ske i enighet med Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) föreskrifter.  

Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp 
och är anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Dagvatten

Stenkista är ett exempel på LOD.

Utkastare för dagvatten.

Uppsamlat takvatten för 
bevattning.

Grönt tak i form av 
sedummatta.
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Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och 
stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö 
och is. För att minska uppkomsten av dagvatten kan man omhänderta 
det lokalt (LOD) på den egna tomten eller fördröja dagvattnet innan 
det kopplas på dagvattenledningen. Detta är viktigt för att undvika 
översvämningar och att orenat dagvatten leds direkt till vattendrag och 
sjöar. Förslag på lösningar visas i illustrationer intill. Möjlighet fi nns att få 
bidrag från kommunen för lokala lösningar, ansökan fi nns att hämta på 
kommunens hemsida. 

Föreslaget planområde är sedan tidigare bebyggt och all väsentlig del av 
områdets marken är hårdgjord, undantaget ett mindre naturområde i 
planområdets västra del. 

Föreslagen markanvändning antas inte medföra några förändringar för 
områdets andel hårdgjorda ytor och således inte heller för dess fl öden.   

Dagvatten från fastigheterna får ej avledas via spillvattennätet. Kommunen 
ställer därför krav på fastighetsägarna att separera dagvattnet från 
spillvattnet. 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten.

Anläggning av våtmarker och rening av dagvatten är anmälningspliktig 
verksamhet.

El och värme
Byggnader inom fastigheterna Hyveln 9, 12, 13 och 14 är anslutna till 
fj ärrvärmenätet.

Ledningsstråk
En teleledning (ÖVR 019) ansluter från Bantorget till Hyveln 8 i den 
västra delen av västra del planområdet.  

VA-ledningar, fj ärrvärme, fi ber och andra ledningar fi nns inom 
planområdet. Där dessa går över kvartersmark har ledningsstråken 
säkerställts med u-områden på plankartan.

Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk.

Ledningsägare till kabelstråk ska kontaktas tidigt vid eventuell omdragning 
eller liknande i samband med exploatering.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av byggnader 
som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släckvatten 
enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen ska ske 
inom medlemskommunerna.
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3. Planerings-
förutsättningar
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv: Vänern med öar 
och strandområden (geografi skt riksintresse enligt 4 kapitlet 2 § miljöbal-
ken). Åtgärder får ej vidtas som påtagligt skadar riksintresset. 

Riksintresset bedöms inte utgöra något hinder i genomförandet av aktu-
ellt planförslag.

Kinnekullebanan utgör riksintresse för kommunikationer (enligt miljö-
balken 3 kapitlet 8§). Motiveringen för utpekandet är att Kinnekulle-
banan mellan Gårdsjö och Håkantorp är av särskild regional betydelse. 
Exploatering nära järnvägen får inte påverka möjligheterna till drift, 
underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggningen. 

Riksintresset bedöms inte utgöra något hinder i genomförandet av aktu-
ellt planförslag.

Miljömålen
Det fi nns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat miljömålen 
och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.

Planförslaget motverkar inte något av miljömålen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet 
i miljöbalken 5 kapitel med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diff usa utsläppskällor som till exempel trafi k och jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, 
mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.

I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång fi nns 
utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och 
buller. Det fi nns även en miljökvalitetsnorm för Vänern – Värmlandssjöns 
vatten med God ekologisk status 2015. 

Planförslaget genomförande antas inte påverka gällande riktvärden för  
miljökvalitetsnormer negativt. 

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Målbild för kollektivtrafi ken år 2025 i Skaraborg 
Skaraborgs kommunalförbund har i samverkan med bland annat Västtrafi k, 
Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Skaraborg tagit fram 
dokumentet Målbild för kollektivtrafi ken år 2025 i Skaraborg. 

Målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafi ken ska öka med 
50 % fram till år 2025. För att uppnå detta mål bör samhällsplanering 
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i kommunerna ske utifrån kollektivtrafi kens förutsättningar, där 
infrastruktur och bebyggelse gör det enklare för resenärerna att välja 
kollektivtrafi k än bil.

Planområdets läge i centrala Mariestad ger  goda förutsättningar för 
att fl er ska välja kollektivtrafi k istället för bil, vilket ligger i linje med 
ställningstaganden i den delregionala målbilden för kollektivtrafi k.  

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun
Den gällande översiktsplanen för Mariestads kommun antogs 2018. Det 
övergripande syftet med översiktsplanen är att styra kommunens önskade 
utveckling, främst för att fl er ska vilja bo och verka i kommunen. 

Översiktsplanen pekar ut aktuellt planområde som omvandlingsområde 
med förutsättningar till mer blandad markanvändning med inslag av 
bostäder. Planförslaget bedöms gå i linje med kommunens översiktsplan.

MARKFÖRHÅLLANDEN
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökningar) geodatabas består 
marken inom hela planområdet av glacial lera. 

Marken inom föreslaget planområde är bebyggd. Det fi nns inga kända 
geotekniska problem.     

Terrängförhållanden
Marken  är i huvudsak fl ack med lokala mindre avvikelser. Markhöjden 
varierar mellan +46 (RH2000) och +47 (RH2000). 

Radon
Inom planområdet är marken bedömd som låg- och normalriskmark för 
markradon. 

Förorenad mark
Från tidigt 1900- tal har området Katthavet och kvarteret Hyvelns 
markanvändning utgjorts av industriändamål. Med bakgrund av den tidens 
rådande miljölagar och tillsyn fi nns det anledning att utreda områdets 
status vad gäller föroreningar. Kommunen har genomfört en mindre 
verksamhetshistorisk utredning av fastigheterna  inom och i närheten 
av aktuellt planområde. Utredningen visar att cirka 20 meter öster om 
planområdet, på fastigheten Släggan 16, har förekommit en verksamheter 
som under mitten av 1900- talet bedrivit tryck- och pressverksamhet. 
Bland annat lösningsmedel har nyttjas i verksamheten.  

Länsstyrelsen genomförde 2007 en inventering av fastigheten och 
kategoriserade den i riskklass 2, stor risk. Då verksamheterna pågick 
i lokaler med vätskegenomsläpplig golv bedöms risken för kvarvarande 
föroreningar som måttlig till stor. Spridningsrisken bedöms som måttlig 
med anledning av markens beskaff enhet. 
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I maj 2018 genomfördes en markundersökning inom planområdet  på 
fastigheten Hyveln 8. Analyserna visade på ett förhöjt värde av bly (Pe) i 
jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. 
Värdet överskreds vid prover tagna på 0-0,3 och 0,3-0,4 meters djup. 
Provtagning gjordes till 1,8 meters djup. 

Inga spår av förhöjda värden till följd av andra föroreningar framkom av 
markundersökningen. 

Blyföroreningen måste saneras så att Naturvårdsverkets riktlinjer för 
känslig markanvändning uppnås innan startbesked för bygglov kan ges. 
Saneringen kommer med lagstöd av 4 kap § 14  PBL att villkoras för att 
få startbesked för en väsentlig förändring av markens användning. Detta 
innebär att bygglov för till exempel bostäder inte kommer kunna ges innan 
markföroreningen är avhjälpt eller lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.  

KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
Kommunen har genomfört en kulturhistorisk inventering av byggnader 
inom Mariestads tätort där även föreslaget planområde har ingått. 
Inventeringen redovisar att byggnaderna på fastigheterna Hyveln 8, 12 
och 13 har ett visst kulturhistoriskt värde. Värdet defi nieras främst som 
miljöskapande element i staden. 

Byggnaderna har ett visst kulturvärde men detta bedöms inte som tillräckligt 
för att med stöd av PBL varsamhetsskydda byggnaderna. Bedömningen 
har gjorts med utgångspunkt av den nya detaljplanens föreslagna 
markanvändning, och på vilket sätt byggnadernas kulturhistoriska värde 
kan tillvaratas och utvecklas med den. Planens ambition är att förlänga 
stadens centrum från Viktoriagatan och norr ut mot Katthavet och kvarteret 
Hyveln. Detta ska göras genom att möjliggöra för en mer stadsmässig 
bebyggelse med en högre höjdsättning och en fl exibel markanvändning. 
Att förena intresset av att bevara de kulturhistoriskt relativt intressanta 
byggnaderna och samtidigt möjliggöra för en utvidgning av stadens 
centrum bedömer kommunen vara svårt. Med bakgrund av byggnaderna 
på Hyveln 8 och 12 skick och syftet med föreslagen detaljplan är det ett 
rimligt antagande att båda byggnaderna på sikt kommer renoveras, byggas 
ut eller helt ersättas med annan bebyggelse.                          

NATURVÄRDEN
Planområdet bedöms inte ha några naturvärden. 
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TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Vägtrafi k
Genomförandet av föreslagen detaljplan antas medföra en mindre ökning  av 
trafi kmängden inom och i angränsar till planområdet.  Förslaget möjliggör 
ny bostadsbebyggelse och etableringar av mer publika verksamheter än 
befi ntlig detaljplan. Kommunen gör dock bedömningen att ökningen 
inte kommer bli särskilt omfattande med tanke på planområdets centrala 
placering, och närheten till handel, service och kollektivtrafi k.  Dessa 
faktorer inbjuder till att gå och cykla istället för att ta bilen.

BULLER 
Utredningen visar att föreslagen markanvändning för bostäder ligger inom 
godkända riktvärden för buller, enligt förordning 2015:216 om trafi kbuller 
vid bostadsbebyggande. Riktvärdena redovisas nedan:  

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 

•  70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Nordconslut genomförde 2017-04-10 aktuell bullerutredning i samband 
med planarbetet för Bantorget, straxt sydöst om planområdet. Dess resultat 
bedöms vara applicerbar i det aktuella planarbetet och ligger till grund för 
överstående bedömning.

VIBRATIONER 
Genomförd vibrationsmätning (Norconsult 2016-11-29) visar att vibra-
tionsvärdet ligger under tröskelvärdet på 0,2 mm/s. 

Aktuellt planområde har inte varit föremål för en  egen vibrationsutredning. 
Kommunen gör istället bedömningen att resultatet från utförd utredning 
av Norconsults från slutet av 2016, är applicerbar på planområdet. 
Utredningen är utförd på fyra områden runt tågstationen i Mariestads 
tätort, varav  Bantorget som ligger  strax sydväst om planområdet var ett. På 
Bantorget planeras bland annat bostäder i  likhet med aktuellt planförslag. 
Områdena har enligt SGU (Sveriges geologiska undersökningar) databas 
samma geologiska förutsättningar. Då Kinnekullebanan löper parallellt 
förbi Bantorget och planområdet, är avstånden till järnvägen närmast 
densamma.  Som närmast ligger planområdets planerade bostäder 46 meter 
från järnvägen jämfört med 40 meter för Bantorget. Kommunen bedömer 
att utredningens resultat för Bantorget därför också är användbara för det 
aktuella planområdet. 

4. Risker
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STÖRANDE VERKSAMHET 
Mariestads avloppsreningsverk 
Föreslaget planområde är beläget inom skyddsområdet för kommunens 
avloppsreningsverk, beslutat av Länsstyrelsen 1995. Skyddsområdet 
är satt för att minska risken för negativ påverkan i form av lukt- och 
smittspridning samt buller. 

Kommunen ansökte 2018 om ett förnyat drifttillstånd för reningsverket. 
Ansökan godkändes av Miljöprövningsdelegationen i november samma 
år. I det nya tillståndet har skyddsavståndet tagits bort och ersatts av  
individuell prövning för varje enskilt fall. Med anledning av tillståndets  
tidsbestämnda giltighetstid överklagade kommunen tillståndet och 
ett nytt tillståndsbeslut väntas av Miljöprövningsdelegationen hösten 
2019. Oavsett utfall av den nya prövningen förväntas reningsverkets 
skyddsavstånd tas bort.

Del av planområdet inom skyddsområdet 

Avloppsreningsverkets skyddsområde

Hälsorisker kopplat till avloppsreningsverket
Vilka hälsorisker som kan uppstå i samband med rening av avloppsvatten 
beror på hur reningsteknik samt anläggningens storlek och utformning. 
Reningsverket i Mariestad drivs med mekanisk, biologisk och kemisk rening 
och är dimensionerat till 22 000 pe (personekvivalent). Anläggningen har 
en täckt bassäng för försedimentering och två stycken öppna bassänger 
för mellan- och slutsedimentering. Under reningsprocessen uppstår 
slam som en restprodukt. Detta omhändertas och lagras i anläggningens 
rötkammare, för att senare transporteras till Bångahagens deponi. 

Utsläpp från avloppsreningsverk består främst av luktande ämnen och 
bakterier (aerosoler). Dessa uppstår under reningsprocessen i verkets 
sedimentbassänger och kan fångas upp av vinden och på så sätt spridas. 

Förhärskande vindriktning och reningsverkets andel öppna bassänger är 
två faktorer som främst påverkar spridningsrisken av hälsofarliga ämnen. 

Det saknas  forskning kring vilka eventuella hälsorisker en 
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långtidsexponering av mikroorganismer från ett avloppsreningsverk kan 
medföra. Det går därför inte att utesluta möjligheten att en exponering 
kan innebära en ökad risk för magtarmsinfektioner (Tondel 2010). Enligt 
mätningar från 1975 påträff ades livskraftiga bakterier i luften upp till 300 
meter från ett avloppsreningsverk med öppna bassänger (Hickey 1975).    
Bakterierna är då potentiella smittbärare. 

Boverkets riktlinjer för skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och 
bostäder är satt till 1 000 meter, men avser främst skydd mot dålig lukt 
och inte smittspridning. 

Lukt 
Vid en luftundersökning utförd 2007 av företaget SWECO beräknades 
avloppreningsverkets utsöndring av lukt samt dess spridning. 
Naturvårdsverket har arbetat fram riktlinjer för att bedöma den maximala 
luktstörningen som är acceptabel vid planeringen av ny bostadsbebyggelse.  
Riktlinjera anger att luftstörning max får förekomma 88 timmar på ett år 
(1 % av tiden). I det så kallade lufttröskelvärdet anges koncentrationen 
av dålig lukt i en luftkubik (1 le/mm). Vid 1 le/m3 bedöms 50 %  av 
befolkningen uppfatta lukten som dålig. Vid 0,1 le/m3 bedöms ytterst få 
känna dålig lukt. 

Luktutsöndringen som beräknas träff a planområdet 88 timmar om året 
ligger mellan 0,1 och 0,2 le/m3. 

Buller
2007 genomfördes en bullerutredning av företaget SWECO för att mäta 
avloppsreningsverkets omgivningspåverkan vad gäller buller. Mätningen 
gjordes på fem stycken platser kring reningsverket och bland annat vid 
verkets entré, cirka 130 meter nordöst om planområdet (mätpunkt 5). 

Täckt bassäng 

Öppen bassäng 

Öppen bassäng 

Rötkamamre Lagring och lastplats-
för grovslam

Orienteringskarta över Mariestads avloppsreningsverk
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Resultatet visade en ekvivalent bullernivå på 49 dB. Med tanke på avståndet 
mellan planområdet och reningsverket förutsätts bullrets påverkan för den 
föreslagna markanvändningen vara ännu lägre. Riktlinjer för ekvivalent 
buller vid bostadsfasad är 60 dB.     

Hydrologiska förutsättningar
Forskning tyder på att smittrisken från ett reningsverk utgörs av bakterier 
som färdas genom luften. Lukt sprids på samma sätt. För att bedöma 
kvarteret Hyvelns riskexponering från reningsverket är därför beräkningar 
av områdets förhärskande vindriktning en nyckelfråga. Planenheten 
har beställt en vindutredning av kommunens miljöförvaltning. Där har 
vindstatistik från 2013 till 2017 räknats samman och statistiken utgör ett 
bra underlag i bedömningen av den oftast förekomna vindriktningen i 
Mariestads tätort. 

Då avloppsreningsverkets närmaste öppna sedimentbassäng ligger cirka  
125 meter nordöst om planområdets mark föreslagen för bostäder, är det i 
nordöstlig vindriktning som en riskexponering uppstår. 

Vindutredningen visar att den förhärskande vindriktningen är sydlig - 
sydvästlig. . Till 37,9 % av tiden blåser vinden sydlig-sydväst och till 86,5 
% blåser i annan vindriktning än nordost. 

Nord 

Avloppreningsverk

Illustration av vindstatistik 
Statistisk sammanställning av vindriktning mellan år 2013- 

2017 

Nordöst 13,3% Öst 12,2%

Sydöst 11,6% Syd 17,6%
Sydväst 20,1% Väst 9,9%

Nordväst 8,8% Norr 6,3%

Bedömning
Mot redovisad faktagenomgång bedömer kommunen att i planförslaget 
föreslagen markanvändning är lämplig. Förslaget föreslår mark för 
bostadsändamål (B), centrum (C), vårdcentral (D1) och industri (J1) 
inom ett avstånd på närmast 125 meter från avloppsreningsverkets 
närmaste sedimentbassäng. Den föreslagna användningen för bostäder och 
vårdcentral föreslås att läggas i planområdets södra del, och så långt bort 
från reningsverket som möjligt. 
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Avloppsreningsverkets gräns för skyddsområdet är satt för att minska 
risken för smittspridning, dålig lukt samt annan störande påverkan. 
Kommunen har genom fl ertalet undersökningar visat att reningsverkets 
negativa påverkan på föreslaget planområde är begränsad. 

Luktundersökningen visar på en begränsad luktutsöndring som ligger 
i linje med Naturvårdsverkets riktlinjer för planering av bostäder. Till 
statistiken kan även tilläggas att kommunens bostadsbolag, som sedan 
1948 äger och hyr ut lägenheter i fl erbostadshuset på fastigheten Hyveln 
5, som ligger direkt söder om planområdet, inte har fått något klagomål 
om dåligt lukt från de boende. 

Resultatet av bullerutredningen från 2007 visar att verkets bullerpåverkan 
på förslaget planområde är närmast obefi ntligt och under aktuella lagkrav. 

Risken för smittspridning bedömer kommunen vara låg. Det fi nns idag 
dock inte tillräckligt med forskning för att helt kunna avskriva risken.  
Utredningen om vindriktning visar att den förhärskande vindriktningen 
till cirka 86 % är annan än nordöstlig. Resultatet från luftundersökningen 
överensstämmer med vindutredningen och visar att ytterst små mängder 
gas färdas till planområdet. Sannolikheten att en bakteriebärande aerosol 
från reningsverket ska färdas till planområdet och där träff a en människa 
som sedermera blir smittad, bedömer kommunen vara liten. Kommunen 
anser inte att risken kan motivera en så stor begränsning av planområdets 
utveckling. 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Kinnekullebanan är klassad som transportväg för farligt gods. Alla Sveriges 
järnvägar klassas automatiskt som led för transport av farligt gods även om 
de, som i fallet Kinnekullebanan, i dag inte används för sådan transport. 
Trafi kverket beräknar  dock att det år 2040 kommer gå ett godståg om 
dagen på Kinnekullebanan (Trafi kverket 2016:1). Omräknat till antal 
godsvagnar innebär det att 4 200 stycken årligen kommer att passera 
planområdet, vilket gör frågan mer aktuell. 

Konsekvenserna av en olycka med farligt gods är beroende av i vilken 
utsträckning som människor vistas inom riskzonen för utsläppet, status 
på personer (vakna eller sovande), förmåga att inse fara och möjlighet att 
själv påverka sin säkerhet (vuxna eller barn, funktionshindrade etc) samt 
kännedom om byggnaden och området. Generellt kan riskerna att en olycka 
inträff ar reduceras genom tekniska lösningar eller sänkt hastighet som 
förebygger en olyckssituationen. Konsekvenserna om en olycka inträff ar 
kan även minskas genom skadebegränsande åtgärder, byggnadstekniska 
åtgärder och skyddsavstånd.

Utförd Riskanalys (Norconsult 2016-12-20) visar på att risken för en 
olycka med farligt gods bedöms vara låg. Risken prognostiseras dock att 
öka i framtiden och därför föreslås att ett antal skyddsåtgärder vidtas. 
Skyddsåtgärderna bedöms inte vara nödvändiga för all kvartersmark inom 
planområdet med anledningen av det varierande avståndet till järnvägen 
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samt föreslagen markanvändning.  

Följande skyddsåtgärder föreslås för fastigheterna Hyveln 8 och del av 
Hyveln 12  och Hyveln 14:

• Fasadens ytskikt på byggnaderna riktade mot järnvägen utförs i 
obrännbart material. 

• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat 
skyddat läge i förhållande till järnvägen. 

• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från järnvägen. 

Följande åtgärder föreslås på fastigheterna Hyveln 9, Hyveln 11 och del 
av Hyveln 14. 

• Friskluftsintag på byggnaderna skall förläggas på tak eller annat 
skyddat läge i förhållande till järnvägen. 

• Byggnaderna skall kunna utrymmas i riktning bort från järnvägen. 

Föreslagna åtgärder säkerställs med planbestämmelser på plankartan. Läs 
mer i bilagan Riskanalys (Norconsult, 2016-12-20).

Förutom överstående åtgärder krävs att brandfarliga vätskor hindras att 
rinna till planområdet. Detta föreslås förhindras genom att anlägga en 
barriär längs med järnvägen. Åtgärden ligger utanför föreslaget planområde 
och inom detaljplanen för Bantorget. Där har åtgärden säkerhetsställd 
med planbestämmelser. Planen förväntas antas i februari 2019. 

Ur samhällssynpunkt är framkomligheten för utryckningsfordon 
(ambulans, brandkår och polis) vid en eventuell olycka eller allvarlig 
händelse viktigast för att kunna förhindra skador på liv, hälsa, miljö och 
egendom.

Kommunen bedömer att inga övriga fysiska åtgärder utöver de som 
angetts ovan krävs vid genomförande av föreslagen detaljplan avseende 
transporter av farligt gods. Väghållaren är ansvarig för att framkomligheten 
för utryckningsfordon ska vara fortsatt god.

Aktuellt planområde har inte varit föremål för en  unik riskanalys. 
Kommunen gör istället bedömningen att resultatet från riskanalysen 
utförd av Norconsult inom detaljplanearbetet för Bantorget från slutet av 
2016, är applicerbar på planområdet. På Bantorget planeras bland annat 
bostäder i  likhet med aktuellt planområde. Då Kinnekullebanan löper 
parallellt förbi Bantorget och planområdet, är avstånden till järnvägen 
närmast densamma.  Som närmast ligger planområdets planerade bostäder 
46 meter från järnvägen jämfört med 40 meter för Bantorget. Kommunen 
bedömer att analysens resultat för Bantorget därför också är användbara 
för det aktuella planområdet. 
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fl er extrema
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Den högsta dimensionerade vattennivån för Vänern inom Mariestads 
kommun beräknas av  Länsstyrelsen vara +47,44 meter (RH2000). 
Vänerns normalvattenstånd är beräknat till +44,58 (RH2000). 

Planområdet ligger på +47,00 i RH2000 och alltså under den dimensionerade 
vattennivån. Med tanke på avståndet till Värnen samt planområdets 
placering öster om Kinnekullebanans upphöjda järnvägsbank, bedömer 
kommunen att planområdet sannolikt inte kommer att påverkas av Vänerns 
stigande vattennivåer.  Stora vattenmassor kan dock även uppkomma av 
plötsliga skyfall och/eller uppträngande grundvatten från marken. 

För att reducera risken för att översvämningsvatten skadar människor 
och fast egendom planerar kommunen att anlägga en multifunktionell  
översvämningsbar yta väster om planområdet, längs med Bangatan. 
Ytan kommer att anläggas strategiskt där marken är som lägst och 
sedan nedsänkas ytterligare för önskad tillrinningseff ekt. Ytan kommer 
vid en översvämning att samla vatten som fördröjs innan avledning till 
kommunens ledningsnät för dagvatten. 

Kommunen bedömer att åtgärden reducerar översvämningsrisken till en 
godtagbar nivå. 

SKRED, EROSION OCH UNDERMINERINGAR 

Risk för skred, erosion eller underminering bedöms som låg.
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5. Miljökonsekvenser 
När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en behovsbedömning 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 ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

• De planer där genomförande som 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 verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i 
MKBförordningen (1998:905).

BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte 
kommer att medföra betydande någon betydande miljöpåverkan. 
Därför fi nns inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta 
konsekvenser som bedöms uppstå vid planens genomförande har 
behandlats inom ramen för denna planbeskrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län enligt 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2018-01-24 meddelat 
att de delar kommunens bedömning.

Läs utförlig bedömning i bilagan Behovsbedömning som hör till 
samrådshandlingarna.
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Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
standardförfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.fl . Syftet med samråd är att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtande - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det är relevant.

Granskning - Efter förslag till detaljplan har varit föremål för samråd 
och eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, skall planen 
vara tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskning skall 
kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, 
boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under 
samråd. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Antagande - Beslut om antagande av detaljplanen sker av 
kommunfullmäktige.

Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 
tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
Detta gäller förutsatt att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen 
inte heller valt att överpröva beslutet.

Preliminär tidplan
Samråd  Våren  2019

Granskning Hösten  2019

Antagande  Hösten 2019

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras under planarbetets 
gång, bl.a. beroende på synpunkter som framkommer under granskning.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark ansvarar 
Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvarar på privat mark.

Mariestads kommun äger och är huvudman för allmän platsmark.

6. Genomförande
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Ledningsnätet för vatten och avlopp fram till fastighetsgräns ägs och 
förvaltas av Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvarar på 
privat mark.

Vänerenergi AB äger elnätet inom området och ansvarar också för drift och 
skötsel av detta.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Planen 
gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
All kvartersmark inom planområdet ägs privat. Kommunen äger mark 
utpekad som allmän plats. I planförslaget föreslås marken mellan Hyveln 
9 och Bangatan, som idag är allmän platsmark och ägs av kommunen, görs 
om till kvartersmark och köpas av ägaren till Hyveln 9. Marken är i dag 
anspråkstagen av fastighetens verksamhet som också sköter dess underhåll.   

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De 
fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för 
genomförande av detaljplanen bekostas av berörd fastighetsägare/exploatör.

Fastighetsplaner
Planområdet omfattas av fl era fastighetsplaner: 

• T 184, laga kraft 1948-09-22 (Hyveln 8)

• T 210, laga kraft 1951-01-05 (Hyveln 9 och 11)

• T 443, 1968-11-19 (Hyveln 12)

Förslaget till detaljplan avser att upphäva och ersätta samtliga 
fastighetsplaner inom planområdet.  

Rättigheter
Inom planområdet fi nns ledningsrätt för befi ntliga it- och 
fj ärrvärmeledningar till förmån för Mariestad Töreboda Energi AB samt 
ledningsrätt för optisk fi ber till förmån för Vadsbolås. Ledningsrätten för 
fj ärrvärme (Lr 118) belastar fastigheten Hyveln 12, dess lokalisering och 
utbredning framgår i kommunens utdrag ur baskarta. Ledningsrätten 
för optisk fi ber belastar del av kommunens fastighet Nya staden 1:1och 
ansluts till Hyveln 8. 
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EKONOMISKA FRÅGOR
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader 
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark bekostas av berörd fastighetsägare/exploatör. Detta 
inkluderar även kostnader för fl yttning av ledningar, iordningställande och 
eventuella åtgärder på angränsande ytor.

Planavgift debiteras enligt upprättat planavtal, daterat 2017-05-24, mellan 
kommunen och fastighetsägare. 

PLANENHETEN

Erik Söderström  Adam Johansson
Planarkitekt   Tf. Planchef   
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