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Planen har varit föremål för samråd under tiden 31 maj till 
15 juli 2019. Den har varit utskickad till ett flertal olika 
remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt på 
kommunens hemsida. Nedan redovisas de yttranden som har 
kommit in under samrådstiden och kommenteras om det finns 
anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen anser att planen ska behöva ses över vad gäller 
motivet till att upphäva strandskyddet, klimatförändringar-
nas påverkan på området, närheten till järnvägen, buller och 
vibrationer, farligt godstransporter samt utformningsaspekter ur 
gestaltning och arkitektur för bebyggelsemiljön. Länsstyrelsen 
ifrågasätter dessutom lämpligheten med att ta tätortsnära natur-
området för den tänkta markanvändningen. Dessa synpunkter 
beskrivs närmare här nedan.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i en-
lighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för 
att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Länsstyrelsen anser inte att förutsättningarna för ett upphä-
vande av strandskyddet är uppfyllda. Ett antagande av planen 
kan därmed komma att prövas av Länsstyrelsen.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om 
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Länsstyrelsen anser att planen är i konflikt med hur kommunen 
har redovisat att Strandskydd (MB 7kap) ska kunna upphävas.

Kommunen har gjort en lokaliseringsutredning för att påvisa 
att förutsättningarna för upphävande av strandskyddet enligt 
7 kap 18 § p 5 miljöbalken är uppfyllda. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att det är ett allmänt intresse att 
tillskapa mindre, billigare lägenheter eftersom efterfrågan på 
sådana är stor inom tätorten. Länsstyrelsen anser dock att den 
geografiska avgränsningen som kommunen har gjort är alltför 
snäv (jmfr. mmd:s dom P 5017-18). Det har inte framkommit 
att det inte finns möjlighet att tillskapa lägenheterna på andra 
platser inom Mariestads tätort. Lokaliseringsutredningen visar 
att det även inom stadskärnan finns alternativ utanför strand-
skydd.
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I utredningen har kommunen blandat ihop riksintresse och 
strandskydd. Strandskydd är ett områdesskydd. Riksintresse-
områden är geografiska områden som har pekats ut eftersom de 
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är inget 
områdesskydd, men ska ändå beaktas i den kommunala plane-
ringen. Strandskyddsområden samt områden av riksintresse för 
friluftsliv och naturvård överlappar ofta, men de är inte samma 
sak.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under 
samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL 
och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän 
synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning 
enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt.

Planförslaget har hörsammat synpunkter framförda i behovs-
bedömningen vad gäller anpassning av tänkta byggnationer till 
den befintliga bebyggelsemiljön. Principer för anpassning till 
närområdets kultur- och arkitekturhistoriska värden presenteras 
i planförslagets beskrivning och bestämmelser.

Bestämmelsen om långsida parallellt med gatan för byggnaden 
närmast Drottninggatan, skulle eventuellt kunna kompletteras 
med lydelse om att gatufasaden ska gestaltas som huvudfasad. 
De flesta av byggnaderna utmed Drottninggatan har entréer 
mot gatan. Kommunen skulle kunna överväga att formulera 
planbestämmelse som reglerar detta även för byggnaden mot 
Drottninggatan.

Översvämning/Skyfall

Kommunen tar upp frågan om kraftiga skyfall och beskriver ge-
nerellt vart problem kan uppstå och hur det skulle kunna lösas 
tex genom smart höjdsättning. Länsstyrelsen kan dock inte se 
att man tittat djupare på skyfallsfrågan och bedömt hur det ser 
ut för aktuellt område och om åtgärder krävs.

Länsstyrelsen anser att en bedömning av konsekvenser av ett 
skyfall, minst ett framtida 100-årsregn (d.v.s. med klimat-
faktor), behöver beskrivas i en detaljplan. Det kan göras till 
exempel utifrån en skyfallskartering eller annat underlag. Mer 
information om hantering av skyfall återfinns i Länsstyrelsens 
faktablad (Rekommendationer för hantering av översvämningar 
till följd av skyfall).

Området ligger intill Tidan vilket dock inte tas upp ur ett 
översvämningsperspektiv. Länsstyrelsen kan dock konstatera, 
efter en koll i MSB:s översvämningsportal, att området inte 
översvämmas vid ett 200 årsflöde.

Farligt gods

Området ligger intill Kinnekullebanan. I dagsläget transporte-
ras inget farligt gods på spåren men en eventuell upprustning av 
banan skulle kunna ändra på det. En riskanalys är genomförd 

med avseende på farligt gods och urspårningsrisk. Inga byggna-
der tillåts närmre än 30 meter från spår. Inga ytterligare skydd 
föreslås då den beräknade risken är låg.

Det är bra att ett bebyggelsefritt område har införts. Beräkning-
ar visar på låg riskbild. Länsstyrelsen anser dock att kommunen 
bör planera för en robust stad som tål förändringar över tid.

Det är positivt att fasader ska utformas med puts då vi anser att 
fasader på detta avstånd bör uppföras med obrännbart material. 
Vi anser dock att kommunen bör överväga att inte tillåta 
uteplatser och balkonger mot Kinnekullebanan. Vi anser också 
att det bör säkerställas att utrymning är möjlig även bort från 
Kinnekullebanan. ”

Förorenad mark

Kommunen skriver i planhandlingarna att området ska 
undersökas i vilken grad området är förorenat samt att frågan 
ska hanteras i senare skede i planprocessen. Om föroreningar 
konstateras i förhöjda nivåer behöver det tydligt framgå hur 
föroreningssituationen ser ut och vilka åtgärder som krävs för 
planerad markanvändning.

Förhållande till ÖP

Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i juli 
2018. Planområdet är inte utpekat som exploateringsområde i 
översiktsplanen. Området ingår dock i det översiktligt allmänna 
området för centrumbostäder som omfattar hela stadskärnan.

Allmänna intressen

Naturmiljö

Skyddsvärt träd

Mitt i området finns ett s.k. skyddsvärt träd. Trädet och dess 
värden omnämns inte i samrådshandlingarna. Detta behöver 
göras, då trädet kan hysa skyddade eller rödlistade arter såsom 
fladdermöss och insekter.

Alléer

Det är oklart hur skada på alléträden rötter ska kunna undvikas 
vid en exploatering. Schaktning bör inte ske närmre träden än 
ett avstånd av 15*stamdiametern för att undvika skada på röt-
terna. Är det ens möjligt att grundlägga husen, med kringarbe-
ten, utan att skada alléträden?

Kulturmiljö

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att arbeta vidare med 
mer tilltalande gestaltnings principer, som går steget längre än 
till volym, kulör och material.

Kommunen uppmuntras också att (om inte byggherren är 
känd i dagsläget och kan börja skissa på förslag) illustrera tänkt 
arkitektonisk gestaltning genom inspirationsbilder.

Trafik

Trafikverket har yttrat sig över planen (2019-06-12) båda till 
Länsstyrelsen och Mariestads kommun. Av yttrandet framgår 
ett antal viktiga ställningstagande och råd som Länsstyrelsen 
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stödjer och uppmanar kommunen att dessa ska beaktas i det 
fortsättningen av planprocessen. Nedan citeras delar av Tra-
fikverkets synpunkter.

”Korsande av järnväg/spårspring

För att inte riskera att den nya bebyggelsen ger upphov till oönskat 
spårspring och risk för personpåkörningsolyckor, anser Trafikverket 
att ett stängsel ska uppföras längs järnvägen. Den häck som finns på 
platsen utgör inte tillräckligt skydd. Kommunen ska stå för kostna-
den för stängselåtgärden, och ett medfinansieringsavtal ska tecknas 
innan detaljplanen antas.

Det framtida GC-stråk mot badhuset och Gärdesparken som redo-
visas i illustrationsplanen kräver att järnvägen korsas. Trafikverket 
kan inte tillåta ytterligare korsningar i plan, utan i så fall krävs en 
planskild korsning. Denna bekostas då av kommunen.

Avstånd till järnvägen

För att ge utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en 
olycka, och även medge en viss utveckling av järnvägsanläggningen, 
bör ny bebyggelse inte tillåtas närmare järnvägen än 30 meter. 
Detta är också det avstånd som i planen anges mellan byggrätten 
och spåren. Komplementbyggnader får enligt planen uppföras som 
närmast 20 meter från spåren. Detta kan accepteras. Det är bra att 
inte parkering tillåts i området närmast järnvägen.

När det gäller bostäder är det oftast hänsyn till buller, vibrationer 
eller risk för olycka med farligt gods som blir avgörande för vilket 
avstånd till järnvägen som är lämpligt, se nedan.

Buller och vibrationer

Enligt den bullerutredning som är gjord för området kan bostäder 
uppföras utan särskilda åtgärder annat än att ett ljud skyddad 
uteplats ska inrymmas i området.

Trafikverket saknar en utredning/bedömning av vibrationer från 
järnvägen kan påverka planerad bebyggelse. Planbeskrivningen bör 
kompletteras med detta.

Farligt gods

Den riskutredning som följer med detaljplanen visar att risker 
kopplat till olyckor med farligt gods är acceptabla, och inga skydds-
åtgärder krävs. Spontant känns det lite förvånande då det vid 
exempelvis Bantorget är aktuellt med skyddsåtgärder trots att den 
bebyggelsen ligger på ett större avstånd från järnvägen. Förklara 
gärna vari skillnaden ligger.

Biltrafik

Trafikverket ställer sig bakom kommunens förslag att lägga infarten 
till planområdet så långt ifrån järnvägskorsningen som möjligt.”

Koppling till miljömålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt 
verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt 
knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska 
enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande 
vid tillämpningen av miljöbalken.

Miljömål och ekosystemtjänster

Länsstyrelsen konstaterar att det aktuella området utgör ett 
tätortsnära grönområde. Det är olämpligt att förlägga nya bo-
städer till sådana områden, och därmed försämra tillgången till 
tätortsnära grönområden i staden. Enligt 3 kap 6 § ska behovet 
av grönområden i tätorter beaktas särskilt. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län har beslutat om ett tilläggsmål till det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö som säger att städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utvecklas utan att tätortsnära 
skogsmark som har högt socialt/ekologiskt värde tas i anspråk, 
så att möjligheten till stadsnära rekreation inte försämras. Ett 
annat regionalt tilläggsmål är att ekosystemtjänster ska synlig-
göras i fysisk planering. Ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar 
till vår välfärd och livskvalitet.

Grönskan och vattnet i staden ger till exempel renare luft, bättre 
lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämpning och 
möjlighet till närodlad föda. Exploatering av tätortsnära rekrea-
tionsområden förstör viktiga ekosystemtjänster och motverkar 
arbetet med miljömålen. Kommunen behöver ta ett större 
grepp vad gäller stadens grönområden och de ekosystemtjänster 
de tillhandahåller, och i första hand undvika att förstöra dem 
och i andra hand kompensera för de värden som förstörs.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan 
på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Samråd har 
hållits med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning och omfattning enligt 6 kap. 11-18 §§ miljöbal-
ken.

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt miljö-
balken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommu-
nal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas, eller att bebyggelse blir olämplig med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet.

Kommentarer
Prövningsgrunder enligt PBL 11. kap 10 §

Kommunen delar inte länsstyrelsens åsikt om att de aktuella bo-
städerna kan placeras på annan plats inom tätorten - detta då 
centralitetsaspekten är en mycket betydande del av planens syfte. 
Vidare framhåller kommunen att en av de fyra övergripande 
planeringsstrategier som tydliggörs i kommunens översiktsplan 
är just att ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig 
infrastruktur och service - något som den pågående planeringen 
definitivt ligger i linje med. Kommunen önskar vidare påpeka 
att det i en mindre tätort utan alltför utbyggd kollektivtrafik 
finns en väsentlig skillnad mellan att placera tillkommande be-
byggelse inom gångavstånd från såväl resecentrum som tätortens 
centrumfunktioner kontra att placera bebyggelsen i anslutning 
till en busshållplats som trafikeras med halvtimmestrafik varda-
gar dagtid. Lokaliseringsutredningen som kommunen menar 
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påvisar platsens lämplighet för aktuell byggnation har dock 
uppdaterats ytterligare till granskningsskedet. 

Råd enligt PBL och MB

Kommunen har till granskningsskedet kompletterat och utveck-
lat de bestämmelser som syftar till att anpassa tillkommande 
bebyggelse till den omgivande kulturmiljön längs med Drott-
ninggatan, inte minst avseende gestaltningsmässig kvalitet. 

Översvämning/skyfall

Kommunen har under 2019 låtit Sweco ta fram en skyfalls-
kartering för Mariestads centralort. Denna kartering är nu 
färdigställd och relevanta delar av resultatet har inarbetats i 
planbeskrivningen för aktuell detaljplan. Vidare har även höjd-
sättningen inom planområdet och för bebyggelsen studerats mer 
ingående och justerats i plankartan i syfte att trygga angöring 
till tillkommande bebyggelse även i händelse av översvämning 
till följd av kraftiga skyfall. Bestämmelser avseende diken och 
översvämningsbar yta i form av damm har införts i plankartan 
till granskningsskedet. 

Även risken för översvämningar från Tidan har nu kommente-
rats i planbeskrivningen och kunnat avskrivas som minimal. 

Farligt gods

Kommunen avser inte förbjuda uteplatser och balkongen mot 
Kinnekullebanan eller reglera att utrymningsvägar endast 
får placeras bortvända från järnvägen - detta då risken för 
olyckor med farligt gods bedöms vara så pass låga att ytterligare 
skyddsåtgärder utöver skyddsavståndet inte är befogade och 
detaljplanen heller inte omöjliggör utrymning även riktad bort 
från järnvägen. 

Förorenad mark

Kommunen har låtit Mitta AB genomföra en miljöteknisk un-
dersökning efter att en första jordprovtagning utförd i området 
av samma företag påvisade förekomst av föroreningar. Resultatet 
från dessa två undersökningar har inarbetats i planbeskrivning-
en, inklusive rekommendationer på hur marken skulle kunna 
saneras till nivå för känslig markanvändning. Detta har även 
resulterat i att en bestämmelse avseende att markföroreningar 
måste avhjälpas innan startbesked kan ges för byggnation har 
adderats till plankartan inför granskningsskedet. 

Allmänna intressen

Skyddsvärt träd

Trädet i fråga - en poppel - har studerats av sakkunniga inför 
granskningsskedet, i syfte att klargöra dess eventuella betydelse 
som habitat för rödlistade arter - detta har resulterat i ett na-
turvårdsutlåtande som har bifogats granskningshandlingarna. 

Poppeln i fråga bedöms väl uppfylla alla kriterier för att vara 
ett särskilt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets kriterier. 
Detta har resulterat i en bestämmelse i plankartan avseende att 
marklov krävs för fällning av aktuellt träd, i syfte att säkerställa 
lämpliga kompensationsåtgärder, samt att förslag på deponi och 
kompensationsåtgärder nu ges i planbeskrivningen. 

Vidare har det även kunnat konstateras att en skogsalm belägen  
några meter innanför lindallén mot Drottninggatan också den 
uppfyller kriterierna för att vara ett särskilt skyddsvärt träd. Vi-
dare är arten i fråga rödlistad. Också detta träd har nu försetts 
med en bestämmelse i plankartan; i detta fallet en bestämmelse 
som tydliggör att det endast får fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk. 

Vidare har remsan med parkmark mot Drottninggatan bred-
dats till cirka - dels i syfte att säkerställa alléträdens fortlevnad, 
dels i syfte att skydda skogsalmen från skada i samband med en 
byggnation. 

Alléer

Kommunens bedömning är att det är möjligt att grundlägga 
hus inom planområdet utan att skada alléträden på ett bety-
dande sätt och rekommendationer för hur detta kan åstadkom-
mas rent praktiskt ges i planbeskrivningen. 

Vidare har även det bevarade parkstråket längs med Drottning-
gatan breddats till cirka tretton meter till granskningsskedet, 
som påtalat ovan, i syfte att ytterligare värna bland annat 
alléträden. 

Kulturmiljö

Kommunen har till granskningsskedet utvecklat utformnings-
bestämmelserna i plankartan och inarbetat ytterligare inspira-
tionsbilder i planbeskrivningen. 

Trafik

Korsande av järnväg/spårspring

Kommunen ser att befintlig avgränsning mot Kinnekullebanan 
är adekvat - inte minst då befintliga stängsel finns på andra 
sidan järnvägen, varpå det framstår som orimligt att välja att 
gena över järnvägen i detta läge. Kommunen ser heller inte att 
tillkommande bebyggelse är av en omfattning som skulle kunna 
anses ha betydande påverkan på denna risk. 

Buller och vibrationer

Baserat på tidigare genomförda vibrationsmätningar i tätorten 
gör kommunen bedömningen att risken för att vibrationer skul-
le ha någon betydande påverkan på bebyggelse inom planområ-
det är låg, något som ytterligare förstärks av markens beskaf-
fenhet mellan byggrätten och järnvägen - denna är i huvudsak 
mjuk och vegetationsförsedd - och det faktum att bebyggelse över 
två våningar enligt planen skall utföras med pålning, vilket 
ytterligare minskar risken för vibrationsstörningar. 

Farligt gods 

Den riskkonsult som har gjort aktuell bedömning har utveck-
lat sitt svar och förklarat vad de olika bedömningarna beror 
på. Detta svar finns att hitta i sin helhet under Trafikverkets 
yttrande. 
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Koppling till miljömålen

Kommunen har till granskningsskedet utvecklat stycket som 
avhandlar kopplingen till miljömålen, i planbeskrivningen. 

Miljömål och ekosystemtjänster

Kommunens bedömning är att Humleparken även med en 
begränsad exploatering i enlighet med föreslagen plan kan fort-
sätta tjäna sin roll som rekreationsområde inom tätorten. 

Behovsbedömning

Kommunens bedömning är att ingen miljökonsekvensbeskriv-
ning behövs, utan att planens konsekvenser kan hanteras inom 
ramen för planbeskrivningen. Länsstyrelsen har tidigare med-
delat att de delar kommunens uppfattning avseende detta och 
till skillnad från vad länsstyrelsen har skrivit i sitt samrådsytt-
rande har inget samråd om någon miljökonsekvensbeskrivnings 
avgränsning och omfattning hållits. 

LANTMÄTERIET

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 
maj 2019) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

Upphävande av strandskydd 

Bland planbestämmelserna framgår ”strandskyddet är upphävt 
för samtlig kvartersmark”. Trots beskrivningen av planbestäm-
melsen, så behövs en beteckning i kartan som avgränsar områ-
det inom vilket strandskyddet ska upphävas. Konsekvensen är 
annars att bestämmelsen gäller inom hela planområdet.

Utnyttjandegrad inom användningsområde eller egenskapsområde?

I planbestämmelserna står största byggnadsarea i % inom 
användningsområde. I planbeskrivningen på s.8 framgår att 
byggnadsarean sätts till 30 % av egenskapsområdet. Då det är 
planbestämmelserna som gäller blir det missvisande med en 
annan uppgift i planbeskrivningen. Detta bör uppdateras så att 
plankarta och planbeskrivning stämmer överens.

Administrativ bestämmelse om genomförandetid saknas

Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL ange en administrativ 
bestämmelse om vilken genomförandetid som gäller för de-
taljplanen. I den aktuella detaljplanen saknas en sådan bestäm-
melse. Lantmäteriet noterar att planens genomförandetid enligt 
4 kap 23 § PBL därmed blir 15 år från den dag då beslutet att 
anta planen vinner laga kraft.

Grundkartan

I teckenförklaringen till grundkartan redovisas ”fastighetsgräns” 
som en rak linje, och i kartan redovisas den som en streckad 
linje. Detta kan med fördel uppdateras så att beteckning på 
kartan och teckenförklaringen stämmer överens.

Delar av planen som skulle kunna förbättras

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger 
inom Lantmäteri-ets lagstadgade bevakningsområden, men som 
enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)

Övriga frågor

Under rubriken ”ansvarsfördelning och huvudmannaskap” 
i planbeskrivningen, så är den sista meningen ej fullständig. 
Vänerenergi respektive kommunen äger rätt att inom…

Kommentarer
Upphävande av strandskydd

En beteckning som tydliggör inom vilket område strandskyddet 
upphävs har adderats till plankartan. 

Utnyttjandegrad inom användningsområde eller egenskaps-
område?

Skrivelsen i planbeskrivningen har korrigerats - avsikten är att 
bestämmelsen skall vara kopplad till det aktuella användningsom-
rådet. 

Administrativ bestämmelse om genomförandetid saknas

Bestämmelse om genomförandetid har adderats till plankartan - 
denna har definierats till fem år. 

Grundkartan

Grundkartan inklusive teckenförklaringen har reviderats till 
granskningsskedet. 

Övriga frågor

Stycket i planbeskrivningen avseende ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap har korrigerats. 

TRAFIKVERKET

Statlig infrastruktur

Planområdet gränsar i väster till Kinnekullebanan, som är 
av riksintresse och av särskild regional betydelse. Järnvä-
gen är oelektrifierad och används främst för persontrafik. 
Den förbinder Mariestad med Västra stambana respektive 
Älvsborgsbanan. Ändrad användning i framtiden kan inte 
uteslutas genom t.ex. utökad gods- och turisttrafik.

Trafikverkets synpunkter

Hållbara resor

Det är positivt att kommunen förtätar centrala delar av sta-
den där möjligheterna att välja hållbara färdmedel som cykel 
eller kollektivtrafik är goda. Härigenom kan man minska 
bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.
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Korsande av järnväg/spårspring

För att inte riskera att den nya bebyggelsen ger upphov till 
oönskat spårspring och risk för personpåkörningsolyckor, 
anser Trafikverket att ett stängsel ska uppföras längs järnvä-
gen. Den häck som finns på platsen utgör inte tillräckligt 
skydd. Kommunen ska stå för kostnaden för stängselåt-
gärden, och ett medfinansieringsavtal ska tecknas innan 
detaljplanen antas.

Det framtida GC-stråk mot badhuset och Gärdesparken 
som redovisas i illustrationsplanen kräver att järnvägen kor-
sas. Trafikverket kan inte tillåta ytterligare korsningar i plan, 
utan i så fall krävs en planskild korsning. Denna bekostas då 
av kommunen.

Avstånd till järnvägen

För att ge utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske 
en olycka, och även medge en viss utveckling av järnvägsan-
läggningen, bör ny bebyggelse inte tillåtas närmare järnvä-
gen än 30 meter. Detta är också det avstånd som i planen 
anges mellan byggrätten och spåren. Komplementbyggna-
der får enligt planen uppföras som närmast 20 meter från 
spåren. Detta kan accepteras. Det är bra att inte parkering 
tillåts i området närmast järnvägen.

När det gäller bostäder är det oftast hänsyn till buller, 
vibrationer eller risk för olycka med farligt gods som blir 
avgörande för vilket avstånd till järnvägen som är lämpligt, 
se nedan.

Buller och vibrationer

Enligt den bullerutredning som är gjord för området kan 
bostäder uppföras utan särskilda åtgärder annat än att en 
ljudskyddad uteplats ska inrymmas i området.

Trafikverket saknar en utredning/bedömning av vibrationer 
från järnvägen kan påverka planerad bebyggelse. Planbe-
skrivningen bör kompletteras med detta.

Farligt gods

Den riskutredning som följer med detaljplanen visar att 
risker kopplat till olyckor med farligt gods är acceptabla, och 
inga skyddsåtgärder krävs. Spontant känns det lite förvånan-
de då det vid exempelvis Bantorget är aktuellt med skydds-
åtgärder trots att den bebyggelsen ligger på ett större avstånd 
från järnvägen. Förklara gärna vari skillnaden ligger.

Biltrafik

Trafikverket ställer sig bakom kommunens förslag att lägga 
infarten till planområdet så långt ifrån järnvägskorsningen 
som möjligt.

Övrigt

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet

Kommentarer
Korsande av järnväg/spårspring

Kommunen bedömer inte att den planerade bebyggelsens 
omfattning och karaktär kommer att öka risken för spårspring. 
Vidare ser inte hellre kommunen överlag vinningen i att gena 
över Kinnekullebanan i aktuellt läge, då det utöver häcken 
mot parkområdet, vilken även är armerad med metallstängsel 
också finns metallstängsel på järnvägens andra sida, varpå det 
framstår som mindre troligt att förbipasserande skulle välja att 
gena just här. 

Avseende det framtida GC-stråk som är redovisat i illustratio-
nen är detta ännu bara ett idéförslag (som dock ligger helt i 
linje med kommunens önskan om att ytterligare aktivera och 
tillgängliggöra Tidanstråket), och kommunens avsikt har heller 
aldrig varit att tillskapa ytterligare en korsning i plan, utan 
sannolikt snarare under broarna. 

Buller och vibrationer

Den bedömning som kommunen har gjort är att befintlig 
planbestämmelse avseende grundläggningsnivå för byggnader 
över två våningar (pålning) i kombination med markens 
beskaffenhet mellan byggrätten och järnvägen (i huvudsak mjuk 
och bevuxen med gräs) skall vara nog för att hantera risken 
för vibrationer från järnvägen. I denna bedömning har även 
resultat från en vibrationsmätning som gjordes inom centrala 
Mariestad under 2016 (dock ej i anslutning till aktuellt plan-
område) vägts in - där framkom att det lilla antalet tåg genom 
tätorten genererade mycket låga vibrationsnivåer. Vidare rör det 
sig framförallt nattetid om ett mycket begränsat antal passager. 
Aktuellt planområde bedöms utöver detta löpa mindre risk för 
vibrationsstörningar än de områden där mätningar gjordes, 
baserat på platsens ovan nämnda förutsättningar. 

Farligt gods

Kommunen har diskuterat denna fråga med den riskkonsult 
som har genomfört de aktuella utredningarna. Konsulten i 
fråga har förtydligat enligt nedan: 

” I den beräkningsmetod (Banverkets metod från 2001) som 
Norconsult har använt sig av  ökar sannolikheten för olycka 
utifall det finns plankorsningar eller växlar på den sträcka förbi 
planområdet. På Kinnekullebanan förbi aktuellt planområde 
Humleparken har hänsyn tagits till att det finns en plankors-
ning inom 150 meter och inga växlar. I den riskutredning för 
Bantorget som hänvisas till ökas sannolikheten för olycka på 
grund av att hänsyn tas till tre växlar och en plankorsning. 

Ytterligare en anledning till skillnaden i resultaten är att även 
om område 1 i riskutredningen för Bantorget ligger längre 
ifrån Kinnekullebanan så förväntas fler personer vara på 
plats i området än i planområdet Humleparken. Område 2 
i riskutredningen för Bantorget har färre personer på plats i 
området men ligger närmare Kinnekullebanan än planområdet 
Humleparken.”
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TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av samrådhandlingarna gäl-
lande detaljplan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2, Marie-
stads centralort, Mariestads kommun och har följande att yttra:

Ur ett va-ekonomiskt perspektiv finns endast möjlighet att 
försörja planområdet med kommunalt vatten och avlopp från 
Drottninggatan. Problem kan uppstå vid en eventuell fastig-
hetsdelning.

Kommentarer
Planenheten noterar yttrandet, men konstaterat också att 
planområdet är beläget inom kommunalt verksamhetsområde 
för VA, varpå VA-anslutning för tillkommande fastigheter är 
något som kommer att behöva lösas, eventuellt på någon form 
av samordnat sätt. 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har inga särskilda synpunkter att 
erinra.

Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunsty-
relsen i Mariestads kommun fått ett förslag till ny detaljplan för 
del av fastigheterna Gamla Staden 4:1 och 4:2, Humleparken. 
Planens syfte är att ge plats för bostäder, c:a 40 lägenheter.

Skäl till beslut

Planen har hanterat de frågor som behöver behandlas och 
innehåller den reglering som behövs för att kunna exploatera 
området.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

− Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

AVFALLSHANTERING ÖSTRA 
SKARABORG

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla föl-
jande för att uppfylla reglerna i renhållningföreskrifter.  
För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplat-
sen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 
3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.  
Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 
4,5 meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på 
minst 5 meter.  
För återvändsgator ska det finnas en vänd yta med diameter 18 
meter samt en fri remsa på ca 1,5 meter utanför vändytan. 

Efter granskning av illustrationsplanen vill vi påpeka att hämt-
ningsplatsen inte uppfyller kra ven angående bredd. 

Ytterligare vill vi påpeka följande:

• våra fordon kommer att blockera in/utfart under hämt-
ningsskedet vilket inte är optimalt.

• Träd finns i anslutning till infartsvägen och det innebär 
risk för skymd sikt.

Vi ber er även att studera ”Handbok för avfallsutrymmen” som 
finns att läsa på vår hemsida

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Efter dialog med AÖS har den aktuella illustrationsplanen kor-
rigerats till granskningsskedet och AÖS har den 16 september 
2019 meddelat sitt godkännande per mail. Hur tillkommande 
bebyggelse utformas är dock i slutändan en fråga som hanteras 
i bygglovsskedet och inte i planskedet. Planenheten konstaterar 
dock att en utformning som AÖS kan godta är möjlig att åstad-
komma inom ramen för aktuell plan. 

VATTENFALL

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av detalj-
plan för del av Gamla staden 4:1 och 4:2 och lämnar följande 
yttrande.

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av plan-
området och har därför inget att erinra.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 
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SKANOVA

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela 
att det ej finns något att invända mot planförslaget.

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill 
aktuellt område markerade. Kanalisation och kabel i norra 
delen utav detaljplanen bör kunna finnas kvar i oförändrat läge. 

För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar 
hänvisas till www.ledningskollen.se 

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Stadsnät 

Se fjärrvärme då fiberkablarna ligger i samma schakt. 

För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

VÄSTTRAFIK

Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Marie-
stads kommun har upprättat för Gamla staden 4:2 och del av 
Gamla staden 4:1.

Planen syftar till att skapa möjligheter till ett centralt beläget 
nytt bostadskvarter om ca 40 lägenheter i huvudsak mindre 
lägenheter anpassade för äldre, funktionshindrade och unga, 
vilket är målgrupperna som pekas ut i bostadsförsörjningspro-
grammet. Planen syftar även till att möjliggöra för verksamheter 
som kontor, hotell samt handel respektive mindre restaurang-
verksamhet i bottenvåningen.

Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig 
kollektivtrafik. Genom att utveckla bostäder och verksamheter 
i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att 
resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling. Planområdet ligger nära hållplatser för både stads- och 
regiontrafik vilket ger, precis som beskrivs i planbeskrivningen, 
goda möjligheter att resa hållbart för boende och besökare till 
planområdet. För att fler ska välja kollektivtrafiken är det dock 
viktigt att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta sig 
till och från hållplatserna, genom tydliga och tillgängliga gång- 
och cykelstråk. En översyn av stadstrafikens linjenät är initierad 
så det kan komma ske förändringar i linjesträckningarna i 
framtiden, men troligt är ändå att det inte kommer att påverka 
den här planen negativt.

Kommunen nämner Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i 
Skaraborg under rubriken Regionala ställningstaganden.

Sedan 2012, då ny kollektivtrafiklag trädde i kraft, och då 
Västra Götalandsregionen ensamt övertog ansvaret och finan-
sieringen av kollektivtrafiken i regionen, har dessa delregionala 
målbilder arbetats in i det Regionala trafikförsörjningsprogram-
met för Västra Götaland.

Det är alltså Trafikförsörjningsprogrammet, som tas fram i 
samråd med bl.a. kommunerna i regionen, som beskriver 
mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling i regionen. 
Texten under rubriken Regionala ställningstaganden bör därför 
justeras.

Kommentarer
Yttrandet noteras. Texten under rubriken ”Regionala ställningsta-
ganden” har korrigerats. 

VÄNERENERGI

Elnät 

Inga elkablar finns inom området för detaljplanen. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme finns i närområdet med möjlighet att ansluta yt-
terligare fastig heter i det aktuella området.  
Ledningar finns i och utanför parkmark och U-område mot 
Göteborgsvägen och Tidan. Det kan behövas förstärkning över 
fjärrvärmeschakten under byggtiden. 
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POSTNORD

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsom-
fattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är 
Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att 
det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@
postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottag-
ning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentarer
Yttrandet noteras. Placering av postboxar regleras inte i detaljpla-
neskedet. 

VADSBO HEMBYGDS - OCH FORNMINNES-
FÖRENING

Enligt Mariestads antagna översiktplan skall ny bebyggelse 
i tätorten kunna koncentreras utmed tillfarts- och genom-
fartsgator. Det kulturhistoriska värdet inom kvarteren vid 
Drottninggatan ger speciella planeringsförutsättningar. 

Den historiska bebyggelsen närmast ån Tidan har bestått av 
verksamheter. Av dessa återstår endast den vackra stadskvar-
nen. Disponentvillan till det gamla bryggeriet låg på samma 
plats, som ett av de illustrerade bostadshusen i planförsla-
get har fått, men det huset hade en stilig park framför sig. 
Återstoden av ”bryggeriparken” med sina ståtliga ädellövträd 
och vackra rododendronbuskage utgör idag en naturlig 
fortsättning av stadsparken/biblioteksparken. Parken får inte 
inskränkas till en allé. Det samlade grönområdet mellan ån 
och Stockholmsvägen erinrar även om det breda bälte med 
kålgårdar, som alltsedan staden grundades, avgränsade stads-
kärnan från den öppna odaljorden i öster och den sentida 
moderna bebyggelsen. 

Aktuellt område borde öppnas upp mot Drottninggatan. 
Den höga häcken i gatugränsen skulle kunna tas bort 
oberoende av hur marken innanför används. Nyttan av en 
ny byggnad nära gatan, som i samspel med biblioteket avses 
bilda en entré till stadsdelen, är inte uppenbar. Ingreppen 

med hus och stor parkeringsyta gör att stora miljövärden 
förloras för Mariestadsborna.

Planområdet har fått en långt gående flexibel utformning 
trots ett antal i sig nödvändiga planpreciseringar. Stadsdelen 
förtjänar att eventuell byggnadsprojektering och detaljplane-
ring sker i samspel med varandra. Höga estetiska krav är ett 
måste. 

Att ha två parallella näraliggande bilinfarter, en till Humlet 
och en till föreslagen bebyggelse, verkar dessutom ogenom-
tänkt. Här borde en gemensam lösning kunna förhandlas 
fram. 

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening anser att i 
första hand hela planområdet säkerställs och vårdas som 
park. Det är bra att markanvändning som byggård mm 
utgår ur planen. I andra hand föreslår vi en planprocess 
i två steg, där lokalisering och detaljer i planen fastläggs 
i det senare skedet i samverkan mellan kommun och ex-
ploatör. Miljövärdena måste beaktas. Vissa speciella träd, 
exempelvis ”ornäsbjörken” kommer att behöva skydd 
inom kvartersmark. 

Kommentarer
Mariestads kommun är medveten om den aktuella platsens kultur-
historiska förutsättningar och att detaljplanen behöver förhålla sig 
till dessa. 

Kommunens avsikt är heller inte att inskränka befintlig park till 
en allé - parkstråket kommer att bli smalare, men såväl längs med 
Kinnekullebanan som längs med Tidan bevaras ett relativt väl till-
taget parkstråk vars bredd varierar mellan cirka 25 och 30 meter. 
Parkstråket längs med Drottninggatan har till granskningsskedet 
breddats till sammanlagt cirka tretton meter; detta i huvudsak i 
syfte att värna skyddsvärda träd.

Befintligt planförslag innebär att nästan sextio procent av dagens 
parkområde kommer att bevaras som park och vara tillgängligt för 
allmänheten att nyttja. Vidare är naturligtvis avsikten att grönska 
skall förekomma även inom kvartersmark, varpå området även 
fortsatt avses har en grön karaktär. 

Huruvida befintlig häck mot Drottninggatan skall bibehållas eller 
tas bort är inte en fråga för detaljplaneprocessen, utan får hanteras 
av parkavdelningen som en del i områdets fortsatta skötsel, då 
aktuell del av parken kommer att bibehållas som just park. Vidare 
kan det konstateras att kommunens ställningstagande i nuläget är 
att det är viktigare att kunna inrymma ytterligare centralt belägna 
bostäder i delar av området än att i helhet bevara det som en park-
miljö, samt att kommunen har gjort bedömningen att områdets 
rekreativa värden i tillräcklig utsträckning kan bibehållas även 
med föreslagen ny utformning. 

Kommunen har till granskningsskedet vidareutvecklat de bestäm-
melser som reglerar tillkommande bebyggelses utformning i syfte att 
ytterligare verka för ett gestaltningsmässigt kvalitativt utförande. 
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Avseende bilinfart till den föreslagna bebyggelsen är kommunen 
positiva till en samordning med Humlets infart, och ser heller 
inte en sådan lösning som utesluten - däremot ser man också det 
som viktigt att planen inte omöjliggör att tillkommande bebyg-
gelse också kan angöras självständigt ifall ett sådant behov skulle 
föreligga. På vilket sätt detta kommer att utformas i praktiken blir 
en fråga i ett senare skede. 

Avseende Ornäsbjörken så kommer denna även fortsatt att vara 
belägen inom parkmark och inte kvartersmark.

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:

• Andelen kvartersmark har minskats ned till fördel för 
bevarandet av parkmark. Justeringarna har dels gjorts 
mot det bevarade parkstråket mot Kinnekullebanan till, 
vilket har breddats till cirka 25 meter inför gransknings-
skedet och även mot Drottninggatan, där föreslaget 
bevarat parkområde har breddats till cirka tretton me-
ter. I granskningsförslaget utgör föreslagen kvartersmark 
42 % av det befintliga parkområdet - sammanlagt har 
kvartersmarken minskats med 1000 m2 från samråds-
förslaget.

• Exploateringsgraden för kvartersmarken har justerats 
från 30 % av användningsytan till 35 % av densamma, 
i syfte att i viss mån kompensera för den minskade 
omfattningen på kvartersmarken. I jämförelse med 
samrådsförslaget så har den maximala möjliga byggnad-
sarean minskats något.

• I samrådsskedet fanns en distinktion mellan inom vilka 
delar av kvartersmarken som parkering kunde till-
låtas respektive inte tillåtas - dessa bestämmelser har 
till granskningsskedet utgått och parkering tillåts nu 
inom all kvartersmark; detta som en följd av att andelen 
kvartersmark har minskats ned. 

• En viss justering av prickmarken i kvartersmarkens söd-
ra hörn har gjorts till granskningsskedet, och byggnad 
tillåts nu uppföras något närmare Humlet i detta läge - 
även detta en följd av den justering av kvartersmarkens 
omfattning som har gjorts.

• U-området som under samrådsskedet fanns utmarkerat 
i kvartersmarkens norra hörn har till samrådsskedet 
utgått, eftersom samma område nu istället är beläget 
inom parkmark med kommunalt huvudmannaskap, 
varpå behovet av ett u-område inte längre föreligger. 

• Bestämmelsen som i samrådsskedet reglerade tillkom-
mande bebyggelses nockhöjd har till granskningsskedet 
tagits bort - byggnadens höjd regleras nu endast med 
bestämmelser om byggnadshöjd och takvinkel. 

• I samrådsskedet angavs att takvinkel på tillkommande 
byggnader skulle vara 28 grader. I granskningsskedet 
föreslås istället takvinkeln utformas inom ett spann på 
20 till 35 grader. 

• En utformningsbestämmelse som anger att takvinkeln 
på komplementbyggnader får understiga 20 grader har 
adderats - detta i syfte att förtydliga att det angivna 
spannet för takvinkel avser huvudbyggnader. 

• Tillåten byggnadshöjd har till granskningsskedet 
justerats från + 59,6 meter över angivet nollplan till + 
61,2 meter över angivet nollplan. Skrivelsen om att del 
av byggnad i form av frontespis får ha en byggnadshöjd 
som överstiger detta med 1,1 meter har till gransknings-
skedet utgått. Aktuell höjdjusterings huvudsakliga syfte 
är att inte omöjliggöra byggnation med träbjälklag.

• Den placeringsbestämmelse som i samrådsskedet angav 
att byggnad närmast Drottninggatan skulle placeras 
parallellt med densamma har nu preciserats till att det 
är huvudbyggnadens långsida som skall vara parallell 
med gatan. 

• En utformningsbestämmelse som anger att byggnad 
mot Drottninggatan skall förses med entré mot gatan 
har adderats, i syfte att ytterligare förhålla sig till den 
omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön på ett 
lämpligt sätt. 

• Till granskningsskedet har en utformningsbestämmelse 
som anger att tillkommande byggnader skall hålla 
samma kvalitativa gestaltningsnivå som omgivande kul-
turhistoriskt värdefulla miljö uppnår tillkommit. Detta 
har även preciserats i planens syfte. 

• Den utformningsbestämmelse som i samrådsskedet 
angav att tak på huvudbyggnader skulle vara valmat, 
i falsad plåt och grå kulör har preciserats till att taken 
skall ha utseende falsad plåt (och även fortsatt vara 
valmade och i mörkgrå kulör) och exempel på moderna 
alternativ som skulle kunna vara gångbara har getts i 
planbeskrivningen. 

• En utformningsbestämmelse som anger att huvudbygg-
nader skall utformas med takfotslist har adderats till 
granskningsskedet - exempel på hur detta kan utformas 
på en nutida byggnad har även getts i planbeskriv-
ningen.

• Den utformningsbestämmelse som i samrådsskedet 
angav att fasad skulle utformas av puts i ljus kulör 
har förtydligats till att gälla huvudbyggnad, och även 
preciserats ytterligare, till att även omfatta att synliga 
elementskarvar inte kan godtas, samt att fasader huvud-
sakligen skall utföras i ljus puts - inte enbart i puts.
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• Utförandebestämmelsen som i samrådsskedet angav 
lägsta grundläggningsnivå för bebyggelsen har justerats 
från att reglera lägsta grundläggningsnivå till att istället 
avse lägsta nivå på överkant färdigt golv - detta dels då 
det bedöms vara mer relevant ur ett översvämningsper-
spektiv, förutsatt att konstruktionen är tät nedtill, dels 
eftersom föreskriven grundläggningsnivå är pålning, 
vilket innebär att den tidigare bestämmelsen egentligen 
inte är praktiskt genomförbar.  Tidigare angivelse om 
lägsta grundläggningsnivå + 46,85 meter i RH 2000 
har alltså ersatts med färdigtgolvnivå + 48 meter över 
angivet nollplan. Vidare har även stycket om klimat-
förändringar i planbeskrivningen justerats i enlighet 
med detta, samt kompletterats med information från av 
Sweco genomförd skyfallskartering för tätorten.

• En bestämmelse avseende markens anordnande och 
vegetation har tillkommit, som reglerar att markens 
höjd över angivet nollplan skall vara + 47,6 meter där så 
krävs i syfte att säkerställa framkomlighet till respektive 
bostadsbyggnad. 

• Två bestämmelser för skydd mot störningar har ad-
derats plankartan till granskningsskedet, som anger att 
damm respektive dike eller ränndal skall anordnas inom 
den prickmarksförsedda kvartersmarken mot Humlet 
till - detta i syfte att hantera potentiell översvämnings-
risk; framförallt till följd av kraftiga skyfall, vilket är den 
översvämningsrisk som är mest påtaglig inom aktuellt 
planområde. Även stycket om dagvatten i planbeskriv-
ningen har kompletterats och det redovisas även nu i 
illustrationsplanen hur dammar, översvämningsytor och 
dylikt skulle kunna disponeras.

• Också inom parkmarken har en bestämmelse avseende 
anläggande av dike för avledning av vatten i händelse av 
skyfall adderats. 

• En bestämmelse som anger att det krävs marklov för att 
fälla den äldre silverpoppel som är belägen inom den 
föreslagna kvartersmarken har tillkommit - detta fram-
förallt i syfte att säkerställa att lämplig deponi anordnas 
och eventuella kompensationsåtgärder genomförs på ett 
lämpligt sätt ur ekosystemtjänstsynpunkt och med hän-
syn till bland annat potentiella skyddsvärda insektsarter. 

• Vidare har även en skogsalm belägen närmare Drott-
ninggatan - inom parkstråket mellan kvartersmarken 
och aktuell gata - befunnits uppfylla kriterierna för 
särskilt skyddsvärt träd och skyddas även detta nu i 
plankartan. Då skogsalm är en rödlistad art anger dock 
bestämmelsen i det aktuella fallet att trädet enbart får 
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vidare 
har gränsen för kvartersmarken mot Drottninggatan 
flyttats ytterligare ifrån gatan, för att lämna en säker-
hetszon på nio meter från almens stam till kvartersmar-
kens början. 

• Ett villkor för startbesked har adderats planen, där det 
framgår att markföroreningar behöver avhjälpas till 
nivå för känslig markanvändning innan startbesked för 
byggnation kan ges. Förslag på hur detta skulle kunna 
genomföras har adderats planbeskrivningen och finns 
även beskrivna i den miljötekniska markundersökning 
som hör till planhandlingarna. 

• Den administrativa bestämmelse som i samrådsskedet 
angav att strandskyddet upphävdes för all kvartersmark 
har nu kopplats till en bestämmelse a2 i plankartan. 

• I samrådsskedet saknades en administrativ bestämmelse 
avseende genomförandetid - en sådan har adderats till 
granskningsskedet och definierats till 5 år. 

• Ett stycke som behandlar områdets bebyggelsehistoria 
har tillkommit i planbeskrivningen.

• I kapitel 2 Planens utformning har skrivelserna om 
gestaltningskriterier utvecklats och lyfts fram som ett 
eget stycke. 

• Bilder på ytterligare referensexempel för tillkommande 
bebyggelse har adderats till planbeskrivningen. 

• Stycket i planbeskrivningen om grönstruktur och na-
turvärden har utvecklats och beskriver nu mer ingående 
tidigare intentioner för området och förhållanden inom 
detsamma. 

• Ovan nämnda stycke har även uppdaterats avseende av 
länsstyrelsen påtalad risk för att den stora poppeln inom 
parkområdet skulle kunna vara ett habitat för skydds-
värda och rödlistade arter, som exempelvis fladdermöss 
eller skalbaggar. Ytterligare information från genomfört 
naturvårdsutlåtande över trädet i fråga har även ad-
derats till planbeskrivningen, samt information om den 
skyddsvärda skogsalmen.

• Stycket om alléer i planbeskrivningen har uppdaterats. 
Dels påtalas att stråket med föreslaget bevarad park-
mark längs med Drottninggatan har breddats i syfte att 
värna befintlig lindallé, dels har ett antal riktlinjer för 
hur byggnationen ska kunna anläggas med begränsad 
skada på allén i fråga getts. 

• Stycket om access för sopbil - i stycket Avfall under 
Teknisk försörjning har uppdaterats och möjlig utform-
ning som medger access på lämpligt sätt har samråtts 
med Avfallshantering Östra Skaraborg. 

• Stycket i planbeskrivningen som redovisar planens 
koppling till de nationella miljömålen har utvecklats.

• Också stycket som redovisar de skäl som åberopas för 
upphävande av strandskyddet har uppdaterats. 
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• Under rubriken Regionala ställningstaganden i planbe-
skrivningen hänvisas nu till det mer aktuella Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland istället för 
till Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg som 
fallet tidigare var. 

• Stycket Rekreation under Kultur- och rekreationsvärden 
har utvecklats. 

• Stycket Allmänt om riskbilden i kapitel 4 Risker har upp-
daterats med information om påträffade markförore-
ningar. Vidare har kommunen även bemött de farhågor 
för ett utökat korsande av järnvägen som Trafikverket 
uttryckt under samrådstiden och avskrivit risken för en 
sådan utveckling som mindre trolig, och i så fall heller 
inte avhängig en förändring i enlighet med den som 
planen föreslår. Kapitlet om risker har även uppdaterats 
som en följd av plankartans nya utformning i gransk-
ningsskedet. 

• Ett stycke som beskriver risker relaterade till vibra-
tioner från järnvägen och deras eventuella påverkan 
på den bebyggelse som möjliggörs har beskrivits med 
utgångspunkt i en tidigare genomförd vibrationsmät-
ning för Mariestads centrum och de markförhållanden 
som råder på aktuell plats. Slutsatsen är att risken för 
vibrationsstörningar från järnvägen är mycket liten, inte 
minst som föreskriven grundläggningsnivå för byggna-
der över två våningar är pålning. 

• I stycket som behandlar risker relaterade till olyckor 
med farligt gods har en kommentar avseende utrym-
ningsvägar adderats, som respons på länsstyrelsens 
yttrande där man påtalade vikten av att sådana finns 
även riktade bort från Kinnekullebanan - sammanfatt-
ningsvis ser kommunen inget behov av att reglera att 
utrymningsvägar endast får placeras bortvända från 
järnvägen; de kan absolut få förekomma även vända 
mot järnvägen så länge även alternativ som är riktade 
åt andra hållet tillskapas, något som detaljplanen inte 
omöjliggör. Vidare är risknivåerna relaterade till farligt 
gods-olyckor bedömda som varande så pass låga att inga 
skyddsåtgärder relaterade till detta ses som befogade. 

• Stycket om planekonomi i kapitel 6 Genomförande 
har uppdaterats med ny information om kostnader 
relaterade till avhjälpande av föroreningar. Även en 
skrivelse om skadeståndshantering vid eventuella skador 
på skyddsvärda träd har adderats här, och det påtalas 
att detta bör regleras i ett framtida köpeavtal, likväl 
som fördelningar av åtaganden relaterade till trädens 
fortsatta skötsel och överlevnad. 

• Även stycket om behov av ytterligare utredningar och 
åtgärder i ovan nämnda kapitel har uppdaterats avse-
ende föroreningssituationen och åtaganden relaterade 
till denna. 

• Lokaliseringsutredningen har till granskningsskedet 
reviderats med ny information och i syfte att tydligare 
klargöra de slutsatser som kommunen har dragit. 

• Vidare har även diverse justeringar av redaktionell 
karaktär gjorts i olika delar av planbeskrivningen och 
lokaliseringsutredningen. 

Följande synpunkter har ej beaktats:

• Kommunen delar inte länsstyrelsens synpunkter på 
utförd lokaliseringsutredning i avseendet att bebyggelse 
motsvarande detaljplanens syfte skulle kunna uppföras 
på annan plats inom tätorten och att utredningens 
avgränsning skulle vara för snäv. Detta bland annat då 
centralitetsaspekten bedöms vara av yttersta vikt för 
projektets genomförbarhet. Kommunen delar heller 
inte länsstyrelsens slutsats att det skulle finnas andra lik-
värdiga alternativ inom stadskärnan, utom strandskyd-
dat område - detta då kommunen bedömer flera andra 
faktorer som varande av vikt utöver just strandskyddet. 

• Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning om att 
balkonger och uteplatser potentiellt inte skulle tillåtas 
mot Kinnekullebanan, och ser heller ingen reglering 
avseende utrymningsvägar riktade bort från Kinnekulle-
banan som nödvändig - detta då riskbilden har bedömts 
som låg och planen inte begränsar möjligheterna att 
anordna utrymningsvägar riktade bort från Kinnekul-
lebanan; kommunen ser det dock inte som befogat att 
omöjliggöra utrymning även i riktning mot Kinnekul-
lebanan. 

• Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning om att 
området är olämpligt att planlägga för bostadsbebyg-
gelse baserat på att det är ett tätortsnära grönområde i 
staden, utan ser att det aktuella planförslaget möjlig-
gör en rimlig kombination av de två olika intressena 
- centralt belägna grönområden och centralt belägna 
bostäder. Kommunen ser att aktuellt förslag innebär att 
en tillräckligt bred remsa parkmark längs med Kinne-
kullebanan bevaras för att på ett adekvat sätt länka ihop 
Biblioteksparken med det bevarade parkstråket längs 
med Tidan och en framtida mer utvecklad strandpro-
menad längs med vattnet. 

• Kommunens bedömning är till skillnad från vad 
länsstyrelsen hävdar i sitt samrådsyttrande att ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver utföras, utan att 
planens konsekvenser kan hanteras inom ramen för 
planbeskrivningen, vilket också var vad man kommuni-
cerade i tidigare genomförd behovsbedömning. Länssty-
relsen har tidigare meddelat att de delar kommunens 
uppfattning avseende detta. Länsstyrelsen skriver i sitt 
samrådsyttrande att samråd av en miljökonsekvens-
beskrivnings avgränsning och omfattning har hållits, 
vilket heller inte är korrekt. 
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• Kommunen delar inte Trafikverkets uppfattning att 
byggnationen skulle kunna leda till ökat genande över 
järnvägen och att det därmed föreligger ett behov av 
ytterligare stängsling - detta då planens omfattning är 
relativt ringa. Vidare ser kommunen det som ologiskt 
att gena över järnvägen i anslutning till planområdet - 
detta då parken är väl avskild från spårområdet av en 
kraftig bokhäck, som även är armerad med ett metall-
nätsstängsel och även motstående sida av spårområdet 
är stängslat med ett metallnätsstängsel. 

• Kommunen delar inte Trafikverkets uppfattning om 
att planhandlingarna bör kompletteras med en specifik 
vibrationsutredning - risken för vibrationsstörningar 
har bedömts utifrån tidigare framtaget material för 
stadskärnan och med utgångspunkt i faktorer som 
markens beskaffenhet mellan järnvägen och byggrätten, 
områdets geotekniska situation och föreskriven grund-
läggningsmetod. Risken för att vibrationsstörningar 
från järnvägen skulle påverka tillkommande bebyggelse 
negativt har bedömts vara mycket liten. 

• Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförenings synpunk-
ter på att planområdet i första hand bör bevaras som 
parkmark har inte beaktats, då kommunens bedömning 
i nuläget är att områdets funktion som park i tillräck-
ligt stor utsträckning är kompatibel med att ytterligare 
bostäder möjliggörs inom del av området. Dock har 
andelen bevarad parkmark inom området utökats till 
granskningsskedet. 
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