Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande organ

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Sammanträdesrum Torsö klockan 12.00-13:30

Johan Abrahamsson
Christer Dalvik
Marianne Kjellquist
Nils Farken
Rune Skogsberg

(M)
(MAP)
(S)
(MP)
(C)

Lars Arvidsson
Kristofer Svensson
Hanna Asp
Maria Nilsson
Erik Randén
Katarina Lindberg
Ola Blomberg

Ordförande
1: e vice ordförande
2: e vice ordförande
Ledamot, deltog ej § 307
Ledamot
Kommunchef
Planeringschef § 306-308
Planarkitekt § 306
Planarkitekt § 306, 307
Exploateringschef § 306-308
Barn- och utbildningschef § 309
Sekreterare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Sida 0

Kommunledningskontoret
...................................................................

Paragrafer

306-309

Ola Blomberg
Ordförande

.........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-06-05

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 306

KS 2012/0146

Beslut om antagande:
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort.
Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen för Mariestad (FÖP Mariestad) är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument för stadens långsiktiga utveckling. Arbetet med planen har pågått under ca 2 år.
Målsättningen med FÖP Mariestad är att den ska leda till en långsiktig hållbar utveckling av
staden och till att byggstenarna i Vision 2030 konkretiseras och genomförs. Vidare ska planen skapa förutsättningar för förbättrad livskvalitet och fler invånare. För kommunens
framtida utveckling är det viktigt att identifiera strategiska prioriteringar för att investera
resurserna rätt. Planförslaget identifierar delprojekt och nyckelprojekt där målet är att små
precisa projekt får stor påverkan på den övriga staden. Grundtanken är att utgå från det befintliga och att vidare utveckling, t ex inflyttning, kan främjas genom smarta utvecklingsprojekt som främst stärker befintliga kvaliteter.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunchefens förslag till
beslut vilket är detsamma som arbetesutskottets beslut.
Underlag för beslutet

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt planarkitekt Hanna Asp
Fördjupad översiktsplan för Mariestad, antagande handling maj 2013.
Fördjupad översiktsplan för Mariestad, antagandehandling 2013.
Fördjupad översiktsplan för Mariestad, Utställningsutlåtande.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, granskningsyttrande, ”Fördjupning av kommunens
översiktsplan för Mariestad”, 23 maj 2013.
______________________________________________________
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KS 2011/0065

Beslut om antagande: Detaljplan för Sjölyckan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Sjölyckan.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att revidera bebyggelsearean från 20 till 25 procent på vissa av tomterna inför ärendet behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nils Farken (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Sjölyckan är idag ett skogsområde nära Mariestads centrum som planläggs för bostadsbebyggelse. Det blir en ny attraktiv stadsdel i ett sjönära läge med utsikt över Vänern och med
natur och bad tätt inpå boendet. Ett flertal stigar och motionsslingor genomkorsar idag området. Skogsbruk inriktad på virkesproduktion bedrivs inom området.
Planförslaget har sin utgångspunkt i en fördjupad översiktsplan för Mariestad norra och ett
planprogram för dåvarande Nolskogen etapp 1. Detaljplaneförslaget överensstämmer med
intentionerna i tidigare handlingar, dock har strukturen förändrats sedan planprogrammet.
Detta för att vara ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.
Planförslaget har varit på samråd och granskning hos myndigheter, sakägare med mera under vinter/våren 2013 och reviderats utifrån inkomna synpunkter.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt exploateringschef Erik Randén
2013-05-28, Beslut om antagande: Detaljplan för Sjölyckan
Detaljplan för Sjölyckan Mariestads tätort, Antagandehandling, april 2013.
Detaljplan för Sjölyckan Mariestads tätort, Granskningsutlåtande upprättat av utvecklingsenheten i maj 2013.
Detaljplan för Sjölyckan, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________
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KS 2012/0392

Förutsättningar för att utöka kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp inom Sjöängen m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att skapa förutsättningar för att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp till att även omfatta området Sjöängen m.fl. I detta ingår att överta befintlig Va-anläggning.
2. Särskilda direktiv till kommunchefen:
a. Utredningen ska visa och identifiera en lämplig avgränsning av ett framtida verksamhetsområde.
b. Utredningen ska beskriva och ge översiktliga förslag på hur verksamhetsområdet
därefter kan utökas till att även sammankopplas med verksamhetsområde i
Lugnås/Björsäter m.fl.
c. Separat översikt om den samlade utvecklingspotentialen för bostäder och annan verksamhet inom och i anslutning till kommunens utpekade LIS-område ska tas fram.
d. Översiktlig beskrivning av kostnader för bildande av verksamhetsområdet, investeringsbehov i befintliga ledningar och nyinvesteringar inom området för att få en god
täckningsgrad.
e. Allmän beskrivning av regelverk och process för att utöka det kommunala verksamhetsområdet.
3. Utvecklingsenheten ska innan projektstart redovisa en indikativ sammanställning på utredningskostnader. Dessa kostnader ska i första hand tas inom utvecklingsenhetens
budget för översiktsplanering/fysisk planering 2013 och ekonomisk plan för 2014.
4. Det förväntas att berörda förvaltningar avsätter nödvändiga resurser och kompetens
för att bistå utredningsarbetet.
Bakgrund

Under 2000-talets första år etablerades området Sjöängen vid Vänern väster om Mariestads
tätort. Viss nyexploatering har genomförts och en gemensamhetsanläggning för vatten och
avlopp har skapats. För att hantera ansvarsfrågor och löpande drift av anläggningen har en
samfällighetsförening bildats. I dagsläget har ett femtontal fastigheter anslutit sig till valedningen som är dimensionerad för ca 50 abonnenter.
Under det senaste året har diskussioner förts med samfällighetsföreningen kring framtida
ansvarsfrågor för såväl infrastruktur som löpande drift och underhåll inom gemensamhetsanläggningen. I närhet av anläggningen finns fastigheter som inte har anslutit sig och det
finns även ett avstannat planläggningsarbete som skulle kunna omfatta ca 15 fastigheter för
villabebyggelse.
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Under år 2011 antog kommunfullmäktige ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som omfattar Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). I denna plan pekas området vid Sjöängen ut som ett LIS-område.
Bedömningsgrunder
Mariestads kommun har utarbetat ett antal kriterier (riktlinjer) för bedömning inför beslut
om att eventuellt utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp.
Bedömningskriterierna följer Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) och omfattar följande prövningsområden:
1.
2.
3.
4.

Är området att betrakta som ett större sammanhang?¨
Finns det risker för miljö eller människors hälsa inom området?
Har kommunen några utvecklingsplaner inom området?
Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?

5. Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda anläggningar?
För att Mariestads kommun ska bedöma att ett område ska bli föremål för en fördjupad utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och/eller avlopp
ska merparten av ovanstående kriterier vara uppfyllda. Utifrån de förutsättningar som ges i
lag kan kommunen i vissa fall även föreslå att ny kretsloppsanpassad teknik för lokalt omhändertagande av avlopp ska användas.
Bedömning av området Sjöängen
Nedanstående bedömning har utarbetats i samarbete mellan tekniska förvaltningen, miljöoch byggnadsförvaltningen och utvecklingsheten.
1. Större sammanhang
Ja. Området Sjöängen (LIS-område nr 9) bedöms utgöra ett större sammanhang.
2. Risker för människor hälsa eller miljön
Nej. Flera fastigheter inom området är anslutna till den nyligen etablerade va-anläggningen
och har genom detta en mycket hög nivå på hanteringen av avlopp och vatten. Ett antal fastigheter (företrädesvis fritididshus) är inte anslutna. Enligt miljö- och byggnadsförvaltningens inventering finns ingen påtaglig risk för människors hälsa eller miljön med koppling till
vatten och avlopp.
3. Kommunens utvecklingsplaner för området
Ja. Mariestads kommun har angivit att Sjöängen är ett s.k. LIS-område för utveckling av i
första hand boende men även för näringsverksamhet med behov av ett vattennära läge.
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4. Har VA-verksamheten några utvecklingsplaner inom området?
Nej. Kommunens VA-verksamhet har för närvarande inga särskilt planerade utvecklingsprojekt inom området. Utredningsarbete pågår däremot om att utöka
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Björsäter. Diskussion
har förts kring möjligheten att koppla samman Lugnås/Björsäter med Mariestads
tätort. Inga beslut har dock tagits i denna del.
5. Går det att över tid hantera vatten- och/eller avloppshanteringen genom enskilda
anläggningar?
Om området ska utvecklas med ytterligare bebyggelseområden (se pkt. 3) bör sannolikt ett
verksamhetsområde för kommunalt VA tas fram.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson 2013-05-20, Uppdrag att utreda
förutsättningarna för att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp
inom Sjöängen m.fl.
Miljökonsekvensbedömning, utdrag ur LIS-plan 2011.
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Informations- och diskussionspunkter på sammanträdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Pågående skolutredning

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2013-05-08 ett inriktningsbeslut om att bygga en tvåparallellig F-6 skola, med möjlig utbyggnad till tre-parallellig, som ska ersätta Lockerudsskolan och Kronoparksskolan.
Barn- och utbildningschef Katarina Lindberg informerade om studiebesök vid Forsens
skola i Tidaholm den 20 maj. Informationen innefattade bl.a. processen från inledande planering till att skolan invigdes till läsåret 2012.
______________________________________________________
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