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Detaljplanens syfte
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som smälter in i landskapet och omgivande natur. Planen reglerar även områden för tekniska anläggningar vilket
avser teknikbodar till vatten och avlopp, transformatorstation samt avfallshantering.
Området bedöms utifrån sitt läge vara attraktivt för nybyggnation av fritidshus, bidra till
att uppnå kommunens utvecklingsmål om bostadsbyggnation samt bidra till lokal utveckling av näringslivet, turismnäringen och landsbygden.

Planområdets lokalisering och omfattning
Fastigheten Noret 1:3 är belägen på södra delen av Torsö vid brofästet till Dillö.
Noret 1:3 omfattar cirka 50 ha skogs- och jordbruksmark inkl tomtmark. Området är delvis bebyggt med jordbruksfastigheter, huvudbyggnad samt ladugård, komplementbyggnader samt ett flertal fritidshus. Fastigheten angränsar i öst till bland annat Boda 2:26, Boda
2:27, Boda 3:4 mfl och i väst till Dillö S:1 samt Lapperud 2:1. I söder angränsas fastigheten av ett flertal strandfastigheter med fritidshus. Genom fastigheten går väg 2978 samt
bro över till Dillö, där Trafikverket är väghållare.
Planområdet på cirka 19 000m2 utgörs av en bergknalle/höjd utan någon större vegetation. Planområdet omges av blandskog och till viss del av jordbruksmark. Planområdet
inklusive omgivande fastighet (Noret 1:3) ägs av exploatören.

Planförfarande
Detaljplanen tas fram inom ramen för ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900).

Planerad utveckling
Planförslaget möjliggör en utveckling av fritidshus i sjö- och naturnära läge. Avsikten är
att uppföra cirka 12 fritidshus med en arkitektur som får byggnader att smälta in i landskapet och omgivande natur. Tomterna ska vara cirka 900- 1200 m2 stora vilket möjliggör
att byggnadernas placering kan anpassas till områdets topografi. Nockhöjden regleras till
5,5 meter. Höjdregleringen motiveras utifrån områdets topografi samt för att minmera
påverkan på lanskapsbild. Planområdet angörs från väg 2978. Gemensam avfallshantering
placeras vid infart till området tillsammans med sopsortering samt teknikbodar för VA,
dagvatten och el.
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NORET 1:3

Fig. 1 - Översiktskarta

Fig. 2 - Översikt Noret 1:3 med ungefärlig plangräns (redovisas med röd linje)

5

Överväganden
Bedömning av lämpligheten av markens användning
Nedan redovisas planområdets befintliga förutsättningar och bedömning av
markens lämplighet utifrån 2 kapitlet plan och bygglagen (2010:900).
Riksintressen
Planområdet berörs av följande riksintresse:
Riksintresse rörligt friluftsliv, Vänern med öar och strandområden (geografiskt riksintresse enligt 4 kapitlet 2 § miljöbalken).
Planförslaget berör riksintresseområdet geografiskt men den utveckling som föreslås
bedöms inte stå i konflikt eller på ett påtagligt vis påverka det negativt.
I proposition 1885/86:3 pekats bland annat Vänern med strandområden ut som riksintresse 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 riksintresseområdet. Den grundläggande värdekärnan i riksintresset är att områdets
karaktär ska bevaras.
Planområdet utgörs av skogsmark och är kuperat med en markhöjd på +67,0 (RH2000)
inom områdets nordligaste del och med en flackare lutning åt sydväst om cirka 6 meter
ner till +61,0. Mot nordost utgörs planområdet av en brant sluttning om cirka 16-17m ner
till +50,0. Planområdet ansluter till Trafikverkets väg 2978 och ingår i ett större sammanhängande skogsområde på södra delen av Torsö. Sydväst om planområdet går ”Noretådran” som skiljer Torsö från Dillö. Söder om planområdet finns ett skogsparti med flera
skogsvägar och stigar. Dessa påverkas inte av planförslaget. (Se fig. 2.)
Planområdet angränsas av Vänerns utökade strandskydd om 300 meter i norr, söder och
väster vilket framgår av plankarta och planillustration.
Planförslagets påverkan på riksintresset
Vid ett genomförande kommer skogsmark att ianspråktas för byggnation av fritidshus
vilket inom planområdet påverkar tillgänglighet för allmänheten och möjlighet till rekreation. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebär någon påtaglig skada på
riksintresset för rörligt friluftsliv lokalt för fastigheten Noret 1:3 eller Torsö och bedöms
inte påverka riksintresset i sin helhet. Bedömningen motiveras av att planförslaget fortsatt
möjliggör fri rörelse utmed strandområden, närliggande skog och natur som är skyddade
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enligt gällande standskyddslagstiftning. Fastigheten Noret 1:3 omfattar cirka 47 hektar
mark varav cirka 40 hektar omfattas av Vänerns utökade strandskydd om 300 meter.
Planförslaget omfattar 1,9 hektar och ligger utanför strandskydd.
Föreslagen bebyggelse inom planområdet anpassas för att passa in landskap och natur.
Planbestämmelser säkerställer att bebyggelse får max ha en nockhöjd på 5,5 meter, att
tomter inte blir för små (minst 900 m2) samt att exploateringen inte får vara mer än
200m2 per fastighet. Samt att ambitionen för området är att material ska harmonisera
med naturliga kulörer. Från Vänern kommer bebyggelsen till stor del vara skymd av
befintlig skog norr, söder och väster om planområdet. En utbyggnad bedöms inte påverka
landskapsbilden negativt.
Vidare bedöms planförslaget bidra till lokal utveckling av näringslivet, turismnäringen och
landsbygden.
Kulturmiljövärden
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska objekt redovisade. Registrerade fornlämningar återfinns drygt 2-3 kilometer norr om planområdet
i anslutning till Boda samt ca 2 kilometer söder om planområdet på Dillö. (Enl. RAÄ
fornsök) Mot bakrund av att inga fynd tidigare hittats på platsen tillsammans med områdets geotekniska förutsättningar är bedömningen att det är liten sannolikhet att påträffa
kultur- eller fornlämningar inom planområdet.
Påträffas misstänkt fornlämning under genomförandet av planen ska arbetet avbrytas och
anmälas till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet enligt 2 kap. 5 § kulturmiljölagen (1988:950).
Landskapsbild
Föreslaget planområde är lokaliserat på en bergknalle omgiven av skog. Inom planområ
förekommer enstaka träd. Vid ett genomförande kommer skog och växtlighet så lång som
möjligt att bevaras. I nordost angränsar planområdet mot en mer öppen yta (åkerplätt).
Vidare är det exploatörens ambition att planområdet ska vara relativt omslutet av skog
vilket kommer minska påverkan på landskapsbilden. Där planförslaget främst riskerar att
påverka landskapsbilden är från nordost där planområdets topografi tillsammans med den
öppna åkermarken sannolikt kommer innebära en marginell påverkan på landskapsbilden.
Ett genomförande av planförslaget bedöms vara lämpligt utifrån påverkan på landskapsbilden. Planförslaget innebär att skog/skogsmark ersätts med bebyggelse vilket kommer
att ha en marginell påverkan på landskapsbilden. Påverkan bedöms inte bli omfattande då
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PLANOMRÅDE

Fig. 3 - Översikt Noret 1:3 Nyckelbiotop/Skogsstyrelsen (redovisas med röd linje)
planområdet till stor del omgärdas av skog i den norra, södra och västra siktlinjen samt att
bebyggelse inte kommer uppfattas från Vänern utan smälta in i landskapet.
Naturvärden
I samband med en planerad föryngring av skogspartier 2021 genomfördes en översiktlig
analys av naturvärden inom fastigheten Noret 1:3. Skogsstyrelsen hanterade då frågan enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Inventeringen och samrådet redovisade inga naturvärden
inom föreslaget planområde, 300 meter öster om planområdet redovisades två områden
med nyckelbiotoper ”Getaryggen” och ”Eneberget” enligt figur 3.
Vidare finns inga registrerade fynd i artportalen (SLU Artdatabanken, www.artportalen.se)
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebär en påtaglig skada på natur och
naturvärden. De värdeobjekt som identifierats ligger utanför föreslaget planområde. Vidare bedöms att ett genomförande av aktuellt planförslag är lämpligt utifrån planområdets
värden för växt- och djurlivet.
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Friluftsliv och rekreation
Sydväst om föreslaget planområde finns ett antal skogsvägar och stigar som delvis fungerar som angöringsväg till befintliga fritidshus men som även fungerar som promenadstråk
och vägar till befintliga bryggor och strandområden. Dessa vägar utgör en viktig del av
rekreation, vandring och friluftslivet i området. Vid ett genomförande av planförslaget
kommer dessa stråk inte påverkas. Inom planområdet finns inga befintliga vägar eller
stigar, där områdets topografi utgör en viss barriär.
Planförslaget påverkar inte möjligheter till friluftsliv och rekreation i området. Förslaget
möjliggör en utveckling av landsbygden och stärker möjligheterna till utveckling av rekreation, turism- och friluftsnäringen samt det lokala näringslivet.

Fig. 4 - Befintlig skogsväg söder om planområdet
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Teknisk försörjning
Anslutning till VA
Föreslaget planområde ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dricks-,
spill- och dagvatten. Bebyggelse inom planområdet kommer anslutas till en enskild
VA-lösning där ledningarna kommer att förläggas i en lokalgata. För planområdet sker
dricksvattenförsörjningen genom anläggande av ett gemensamt vattenverk som tar vatten
från Vänern alternativt en borrad brunn. Ett vattenverket kommer att ha en kapacitet att
försörja cirka 20 hushåll med dricksvatten, vilket motsvarar cirka 100 personer. I samband
med genomförande av planförslaget kommer möjligheten till att anlägga en djupborrad
vattenbrunn utredas, vilket oftast ses som det bästa alternativet när det inte finns tillgång
till kommunalt vatten. Yta för bodar, minirenigsverk samt fördröjningsdammar reserveras
i den sydöstra delen av planområdet i anslutning till väg 2978. Planförslaget möjliggör för
uppförande av bodar/teknikutrymmen inom markanvändningen kvartersmark - tekniska
anläggningar i planområdets sydöstra del.
Spillvatten
Fastigheterna föreslås anslutas till ett helautomatiserat minireningsverk, bestående av slamavskiljare, biosteg och kemisk fällning. För att ytterligare öka reduktionen kan polersteg
anläggas efter minireningsverket, som till exempel infiltration. En infiltrationsanläggnings
storlek blir cirka 200 m2, det vill säga 10x20 meter. Minireningsverket är tänkt att anläggas i en naturlig sänka. En yta reservaras inom markanvändningen kvartersmark i planområdets sydöstra del.
Dagvatten
Enligt Mariestads dagvattenpolicy så är -”God hantering av dagvatten är en viktig faktor
för att skapa en attraktiv kommun. Kan inte dagvattnet tas om hand på ett bra sätt riskerar både människor och egendom att skadas. Tillsammans med de pågående klimatförändringarna och ökningen av andelen hårdgjorda ytor blir frågan om dagvattenhantering
än mer aktuell. Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man
vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar.”
För att minska uppkomsten av dagvatten kan man omhänderta det lokalt (LOD) på den
egna fastigheten eller fördröja dagvattnet innan det kopplas vidare till dagvattenledningar
eller fördröjningsdammar. Detta är viktigt för att undvika översvämningar och att orenat
dagvatten leds direkt till Vänern.
Dagvattnet förutsätts kunna omhändertas lokalt. Då tomtmarken till stor del består av
hällar, föreslås lokalgatan genom området utföras med grusad, genomsläpplig yta som
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förbättrar möjligheterna till infiltration och med ett eller två avskärande, öppna diken.
Fördröjning föreslås också kunna ske i öppna diken, alternativt magasin i sydvästra delen
av planområdet.
Elanslutning
Samråd har skett med Vänerenergi som meddelat att det behövs en transformator för att
försörja bebygglesen. Planförslaget möjliggör för uppförande av transformatorstation
inom markanvändningen kvartersmark - tekniska anläggningar (E-området) i planområdets sydöstra del.
Väganslutning
Med hänsyn till exploateringens ringa omfattning är bedömningen att inga särksilda åtgärder krävs för anslutning till det allmänna vägnätet. En möjlig utfart kan placeras i anslutning till planområdet utan större påverkan på trafiksäkerhet eller kapacitet. Planområdet
ansluts till Trafikverkets väg 2978. Angöring till området sker från Trafikverkets väg via en
enklare serpentinlösning upp på höjden. Vägen sluttar sedan svagt uppför till respektive
fastighet. Tillstånd enligt Väglagen hanteras i samband med planprocessen.
Avfallshantering
AÅS - Avfall och Återvinning i Skaraborg ansvarar för avfallshantering. Planförslaget
möjliggör för uppförande av sophus/sopkärl inom markanvändningen kvartersmark tekniska anläggningar i planområdets sydöstra del.
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PLANOMRÅDE

Fig. 5 - Översikt Noret 1:3 SGU Sveriges geologiska undersökning, jordartskarta.
Geotekniska markförhållanden
Med stöd av SGU- Sveriges geoligiska undersökning går det konstatera att markförhållanden inom planområdet till stor del består av urberg ( Röd yta i fig. 5), vilket även noteras
vid platsbesök, där stora delar av området består av berg/berg i dagen. Enligt SGU kart
framgår även att delar av planområdet som inte avses exploateras består av sandig morän
samt glacial lera (Blåskrafferad yta i fig. 5). Grundvattennivåer i området har inte undersökts. Generellt bedöms att grundläggningsförhållandena är goda i området. All byggnation ska dock föregås av erforderliga undersökningar för att säkerställa lämplig grundläggning.
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 översvämning 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 funktioner kan
upprätthållas vid en översvämning.

•

Framkomligheten ska till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.
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PLANOMRÅDE

Fig. 6 - Översikt Noret 1:3 Länstyrelsens karttjänst, ytavrinning och lågpunkter.

Planområdets topografi samt lokalisering av föreslagen bebyggelse bedöms som gynnsam
utifrån risken för översvämning till följd av skyfall. Marken lutar åt sydväst och nordost.
Inga lågpunkter finns inom planområdet som kan ge upphov till större vattensamlingar.
Området anses ha god avrinningsförmåga och det inte föreligger någon risk för översvämning till följd av skyfall. Vidare består angränsande områden av natur- och skogsmark som vid behov kan översvämmas utan risk för skada på människor eller egendom.
Vid detaljprojektering finns goda förutsättningar att utnyttja områdets befintliga topografi
för att minimera riskerna för översvämning.
Översvämning till följd av höga vattennivåer i Vänern
Planförslaget påverkas inte av höga vattennivåer i Vänern.
Sociala och ekonomiska värden
Bebyggelse på planområdet kan anses vara lämplig utifrån 2 kap 3 § punkt 1, 2, 4 och 5
(PBL). Bebyggelsen skapar mer liv i området och platsen blir även mer tillgänglig och användbar för fler grupper. Detaljplanen innebär fler bostäder/fritidshus vilket kan bidra till
ekonomisk tillväxt samt skapa en effektiv konkurrenskraft för Mariestad som kommun,
inte bara som permanentboende utan även för turism.
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Planeringsunderlag och utredningar
Avvikelse från översiktsplanen
Planområdet på fastigheten Noret 1:3 är inte specifikt utpekat i kommunens översiktsplan
men i den framgår att viljeinriktingen är - bebyggelseutveckling i alla kommunens delar,
från förtätning i tätorterna till utveckling som tar till vara de sjönära lägena och jordbrukslandskapets kulturhistoriska värden. Besöksnäringen är även en viktig del av Mariestads
utveckling och bedöms ha ytterligare tillväxtpotential. Det är till stor del tack vare Mariestads geografiska läge vid Vänern och Göta kanal, och kommunens närhet till Kinnekulle
och andra kultur- och naturhistoriskt värdefulla miljöer. Ett väl fungerande besöksmål kan
ses som ett kommunalt skyltfönster som attraherar boende och näringslivsetableringar,
vilket i sin tur ökar möjligheterna för dem som bor och verkar i kommunen.
Mariestads landsbygdsstrategi slår fast fem övergripande principer som ska vara vägledande i kommunens landsbygdsutvecklingsarbete:
1. Planera i stråk
2. Satsa på mångfald, jämställdhet och hållbarhet
3. Stödja innovation och nya beteendemönster
4. Stödja en lokal marknad
5. Ta till vara platsers unika värden
I det fortsatta utvecklingsarbetet ska dessa principer beaktas, tillsammans med de olika
fokusområden som beskrivs i landsbygdsstrategin.
Vidare framgår det i landsbygdstrategin att det är viktigt att skapa förutsättningar för
ytterligare bostäder på landsbygden.
Avvikelsen från översiktsplanen motiveras med att exploateringen följer intentionerna i
kommunens översiktsplan genom att bland annat bygga längs med stråk och i anslutning
till infrastruktur. Exploateringen skapar även möjligheter för utveckling av turismnäringen
samt stärker det lokala näringslivet genom möjligheter till attraktivt boende. Ytterligare
bostäder i attraktiva lägen kan bidra till bibehållen servicenivå med bland annat förskola,
skola, service och dagligvarubutik på Torsö.
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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
planförslagets påverkan på miljön och områdets värden förväntas bli låg.
Kommunens undersökning om betydande miljöpåverkan (2022-05-09) konstaterar att
planförslagets genomförande inte innebär en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ges
möjlighet att lämna yttrande om de delar kommunens bedömning.

Buller
År 2019 mättes årsmedeldygnstrafiken (Ådt) till 160 fordon, varav 10 tunga fordon. Hastigheten är 70 km/h. Mot bakgrund av den låga trafikintensiteten och planerad bebyggelse bedöms inte någon redovisning av trafikbuller nödvändig eftersom det inte riskerar
överskrida riktvärden i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Beskrivning och genomförande
Motivering av planbestämmelser
Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av motiven till de enskilda regleringarna
som detaljplanen innehåller. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte samt 2
kap. eller 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Lagstödet enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) till regleringarna ska anges.
Omfattning (4 kap. 11 § PBL)
e - Största byggnadsarea max 200m2
Bestämmelsen motiveras utifrån anpassning till platsen förutsättningar samt för att underlätta ett genomförande av planförslaget.

Högsta nockhöjd är 5,5 (4 kap 11 § PBL)
Bestämmelserna innebär en högsta byggnadshöjd om 5,5 meter inom kvartersmark.
Byggnadshöjden avser byggnation i en våning. Bestämmelserna motiveras utifrån planförslagets påverkan på landskapsbilden och riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
1-2 §§ miljöbalken. Vidare motiveras höjdbestämmelserna av planförslagets anpassning
till platsens förutsättningar och att flera tomter inom planområdet ska få möjligheten till
sjöutsikt.
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Prickmark - Marken får inte förses med byggnad
Bestämmelsen motiveras för att skapa ett avstånd till befintlig natur/naturmark samt
vägområde.
Utformning (4 kap. 16 § PBL)
f - Endast friliggande hus
Bestämmelsen motiveras utifrån behovet av bostadshus/fritidshus samt utifrån planförslagets påverkan på landskapsbilden och riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2
§§ miljöbalken. Regleringen tillåter sammanbygda komplementbyggnader och komplementbyggnader sammanbyggda med huvudbyggnad inom samma fastighet.
Fastighetsstorlek, (4 kap. 18 § PBL)
d - Minsta fastighetsstorlek är 900m2
Bestämmelsen motiveras utifrån anpassning till platsen förutsättningar samt för att underlätta ett genomförande av planförslaget.
Placering - (4 kap. 16 § PBL)
P1 - Huvudbyggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns
P2 - Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns
Bestämmelsen motiveras utifrån anpassning till platsen förutsättningar samför att skapa
avstånd mellan byggnader samt lokalgata.
Genomförandetid, (4 kap. 21 § PBL)
Genomförandetid för detaljplanen är satt till fem år. Tiden ska bestämmas så att det finns
rimliga möjligheter att genomföra planen.
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Detaljplanens genomförande
Förändringar i fastighetsindelning
Vid genomförande av planen föreslås ca 1,9 ha mark inom fastigheten Noret 1:3 avstyckas till bostadsfastigheter för vidare försäljning. Avstyckning ska ske genom fastighetsbildning hos lantmäteriet. Erforderliga gemensamhetsanläggningar upprättas för de vägar
och anläggningar som behövs för de nya fastigheterna och som ska ordnas gemensamt.
Exploatören ansvarar och bekostar lantmäteriförrättning.

Ansvar för utbyggnad och drift
Exploatören ansvarar för att samordna utbyggnad av väg, VA, el och fiber inom planområdet. VänerEnergi är elnätsägare och ansvarar för att bygga ut och ansluta tillkommande
fastigheter till elnätet.

Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning bildas för framtida drift och skötsel av lokalgata, VA-anläggning mm inom planområdet.

Planavgift
Planavgift utgår ej, exploatör bekostar planarbete.

Exploateringsavtal
Frågor som kan bli aktuella att hantera i exploateringsavtal är hur överlämnande av t.ex.
anläggningar som exploatören ansvarat för att iordningställa ska ske till fastigheterna.
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Illustrationer
Nedan redovisas illustrationer för en möjlig utbyggnad av planförslaget utifrån vad
planen medger enligt 4 kap. 32 § PBL. Plankartan medger en utnyttjandegrad på 200m2
byggnadsarea per fastighet inom användningsområdet. Minsta fastighetsarea regleras till
900 m2. Nockhöjden regleras till 5,5 meter.
Illustrationen redovisar en exploatering av 12 fastigheter på cirka 1000-1200 m2 med
bostadshus där byggarean är cirka 120m2 samt ett garage på 80 m2.
En enkel sektion är framtagen för att översiktligt visa att landskapsbild påverkas marginellt av planförslaget. Vegetation, topografi samt låg byggnadshöjd gör att bebyggelse
inom planorådet mälter in i omgivande natur och landskap på ett bra sätt.
Tre vybilder är framtagna för att visa på föreslagen byggnation samt arkitektur inom
planområdet.
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Fig. 7 - Illustrationsplan med maximal exploateringsgrad o minsta fastighetsstorlek om 900m2

ILLUSTRATIONSPLAN NORET
SYNFÄLT 1:3 SKALA 1:1000 (A3)
SKALFIGUR

Fig. 8 - Sektion genom planområdet

19

Fig. 9 - Vybild

Fig. 10 - Vybild

Fig. 11 - Vybild
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