DEL 3

Hänsyn

I det här kapitlet beskrivs områden med värdefulla natur- och
kulturmiljöer, areella näringar, råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter samt frågor som handlar om miljö, hälsa
och säkerhet. Riksintressen är mark- eller vattenområden
som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada det värde som konstituerat riksintresset. Riksintressen
skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap i
miljöbalken. Dessa omfattas av särskilda förordnanden eller
riksintressen. Områdena är viktiga för en långsiktigt hållbar
omvandling av kommunen. Översiktsplanen ger vägledning
för hur nationella intressen ska säkerställas. I vissa fall behövs
ytterligare studier i detaljplaneringen för att skapa balans
mellan olika intressen och säkerställa en långsiktigt hållbar
utveckling av områden med förordnanden.

Natur- och
kulturmiljövärden

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Vissa öar lämnas för fri

naturutveckling. Ingrepp som kan påverka områdets värden
negativt: Omföring av lövskog till barrskog, dikningar, täkt,
schaktning, tippning och andra markarbeten, olämplig bebyggelse samt störningar av rörligt friluftsliv.

2. Hovden och västra Brommö
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000
Området är en del av Mariestads skärgård, och utgör den
västligaste delen av Torsö-ögruppen. Både Hovden och västra
Brommö har några av Vänerns mest välutvecklade och mångformiga sandformationer i strandmiljö. Området präglas av
både egenartad natur och särpräglad fågelfauna.
Karaktäristiskt för Brommö och Hovden är de vidsträckta
sandstränderna och på nordvästra Brommö finns de största
flygsanddyner som hittats i Vänerområdet. Det finns också
välutvecklade klapperfält med strandvallar på både Brommö
och på Hovden.

Naturvård
Områden som på grund av sina naturvärden är viktiga för utvecklingen i hela landet ska så långt
det är möjligt skyddas från förändringar som skadar området.
I Mariestad finns sju riksintressen för naturmiljö.
(MILJÖBALKEN 3 KAP)
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1. Kalvöarna
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Riksintresse, naturreservat, Natura 2000
Kalvöarna tillhör Mariestads skärgård och ligger i kommunens norra del, norr om Torsö. Det är ett skärgårdslandskap
med ett par större och en mängd mindre öar.
Mellan de större Kalvöarna finns ett våtmarkskomplex med
välutvecklade strandzoneringar och flera ovanliga vegetationstyper. Dessa gör öarna unika.
De mindre öarna har dessutom ett mycket rikt fågelliv –
bland annat finns en koloni med skräntärnor. Kalvöarna
präglas av hällmarkstallskog och låga öar. Öarna består av
gnejs med lågt belägna hällar och sprickdalar.
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ILLUSTRATION 3.1: Naturvårdsområden
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Det unika skärgårdslandskapet och de vackra stränderna är
välbesökta av både turister och lokalbefolkning. Områdets landskapsbild, naturvärden och många sandstränder gör området väl
lämpat för rekreation.
Hovden och västra Brommö domineras av tallskog med rikt
djurliv. Öarna är viktiga häckningsplatser för bland annat fiskgjuse, storlom, strandpipare, småskrake och nattskärra.
De mindre öarna lämnas
till fri naturutveckling. Röjning av stränder är en förutsättning
för att långsiktigt bevara områdets naturvärden. Mariestads
kommun och Länsstyrelsen har ett pågående samarbete kring
detta. Naturvärdena på de mindre öarna påverkas negativt av
alla former av ingrepp – särskilt av täkt, schaktning och andra
markarbeten som skadar ytformerna. Ökat friluftsliv och olämpligt placerad bebyggelse kan också försämra naturvärdena.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

3. Ymsen med Fredsbergs mosse
Riksintresse, Natura 2000
Ymsen är en grund och näringsrik sjö med en riklig fiskproduktion. Det, i kombination med den intilliggande våtmarken
Fredsbergs mosse, gör att sjön lockar till sig många fåglar.
Fredsbergs mosse ligger nordost om Ymsen, men skiljs från
sjön av väg 202. Mossen är till stora delar orörd och har många
lågt liggande partier av tuvor eller strängar. Tack vare våtmarkens
speciella flora har mossen också viktiga naturvärden.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Ymsens vattenkvalitet ska

förbättras. God ekologisk status ska enligt miljökvalitetsnormen
uppnås till 2027. Skogsbruket i området bör fortsätta ta stor
naturvårdshänsyn till skyddsvärda biotoper. Avverkning bör
inte ske i sumpskogar, skogar på fastmarksholmar eller i kantzoner. För att bevara våtmarkens värde måste området skyddas
från dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Det
är önskvärt att bibehålla en god fiskstam i Ymsen. Både sjöns
och mossens naturvärden kan påverkas negativt av bland annat
utsläpp, muddring, avverkning i strandskog och ingrepp som
förändrar vattenståndet.

4. Djurö
Riksintresse, nationalpark, natura 2000
Djuröarkipelagen har ett isolerat läge mitt i Vänern och består av
ett 70-tal öar, holmar och skär. De mindre skären och öarna är

helt öppna. Området är säreget på grund av sitt isolerade läge
med ytterskärgårdar i sötvattenmiljö. Ön präglas av många
naturvärden, såsom rikt fågelliv och en inplanterad dovhjortspopulation.
Vissa av öarna är fågelskyddsområden och måsfåglarna
sätter en stark prägel på arkipelagen. På många öar kan man
se så kallade vitfågelkolonier, men också typiska kustfåglar
som havstrut och strandskata. Flera rovfågelarter, bland annat
fiskgjuse och lärkfalk, häckar på öarna.
Floran är artfattig, men särpräglad tack vare sina sällsynta
arter. På de flesta öar dominerar hällmarkstallskogen, men ett
fåtal lövträd finns också. Fältskiktet är också något artfattigt
och utmärks främst av torr risvegetation.
Djuröarkipelagens bergart är främst röda gnejser, med partier
av grå gnejs och grönstenar. Topografiskt präglas öarna av isslipade hällar med tydliga isräfflor och fraktionsbrott.
Skärgården lämnas i
huvudsak till fri naturutveckling och de mindre öarna förblir
ostörda under häckningstid. Friluftsliv hänvisas till de mindre
känsliga delarna.
Naturvärdena kan påverkas negativt av bland annat störningar och slitage från friluftslivet, samt av högt betestryck från
dovhjort.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

5. Lugnåsberget
Riksintresse, delvis naturreservat och Natura 2000-områden
Lugnåsberget ligger i kommunens sydvästra ytterkant och
är ett av Västergötlands minsta platåberg. Berget skiljer sig
dock från övriga platåberg eftersom både diabasen och de övre
kalkstens- och lerskifferlagren saknas. Här finns Europas enda
kvarnstensgruva, en viktig del i bygdens historia. Här tillverkade man kvarnstenar från 1100-talet ända fram till 1919. I dag
döljer lummig lövskog mycket av de gamla skrotstenshögarna,
som också är spår efter brytningen. Gruvan lever vidare som
turistattraktion – här finns både museum och guideturer.
När det gäller landskapsbilden framstår Lugnåsberget som
ett lövskogsrikt parti i en trakt som annars domineras av
barrskog. De mest värdefulla lövskogarna i området utgörs av
ekskogar och en del mindre bestånd av ask och alm.
Lugnåsberget är med sin småskaliga karaktär, sina lövklädda
hagmarker och gemytliga ängsmarker viktigt för rekreation
och friluftsliv.
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Fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker
och skötsel av landskapselement. Skogsbruk bör ske med stor
naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen. Det är
önskvärt att man restaurerar igenvuxna ängar och naturbetesmarker, samt omför planterad granskog till lövskog.
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, omföring av lövskog
till barrskog, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller
andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad
bebyggelse/anläggning.
Naturvärdena skulle också minska av bland annat gödsling
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför
åkermark, dikning eller annan markavvattning samt störning
av övervintrande fladdermöss i de gamla gruvgångarna. Att ta
bort delar av landskapselement, exempelvis stenmurar, skulle
också påverka negativt.
Vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis kalavverkning av
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:
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lövskog och avverkning av gamla och grova lövträd, är också
negativa faktorer, liksom att förändra artrika vägkanter och
vägslänter eller ta bort bergarter, mineral och fossiler.

6. Östen
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000
I kommunens södra del ligger sjön Östen, en grund och
näringsrik lerslättsjö som också går in i Töreboda och Skövde
kommuner. Östens område omfattar 1 432 hektar och präglas
av stor biologisk mångfald. Området är naturreservat och
välkänt för sitt rika fågelliv.
Sjön är en mycket viktig länk i den kedja av rastlokaler som
gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning.
Under några veckor i samband med islossningen, som är tidig
på grund av kraftig genomströmning från Tidan och Ösan,
kan upp till 1 000 sångsvanar rasta vid sjön. Över 10 000 gäss
har noterats och antalet änder är ofta över 5 000. Även för de
flesta av de svenska vadarfåglarna är sjön och dess omgivningar

värdefull som rastplats under vår och höst. Östen är också en
attraktiv häckningslokal – ett 100-tal arter häckar i och vid
sjön.
Det rika fågellivet lockar många fågelintresserade till platsen.
Området präglas också av ett levande kulturlandskap. Här
finns spår av tidigare odlingsmönster och en rik variation av
åkrar och hagmarker, odlingsrösen och stenmurar. I sluttningen ner mot strandängarna finns spår av sjöns tidigare
strandlinjer.
Landskapet söder och öster om sjön består mest av stora,
öppna åkermarker med enstaka träddungar. Representativa
naturbetesmarker och slagna sötvattenstrandängar med
riksvärden finns kring större delen av sjön.
Sjön har sänkts flera
gånger, vilket gör den känslig för översvämning. Den är också
naturligt näringsrik, och ytterligare näringsämnen kommer
från bland annat markläckage, jordbruk och utsläpp från
samhällen.
En grund sjö växer lätt igen. För att främja fågellivet runt
sjön hålls strandängar öppna med bete och slåtter – det är
nämligen i den öppna zonen många fåglar finner sin föda.
I områdets skötselplan bör det finnas fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker,
slåtter av mader och skötsel av landskapselement. Skogsbruk
bör ske med fortsatt stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda
biotoper. Det är önskvärt att restaurera igenvuxna slåttermader
och naturbetesmarker.
För att bevara naturvärdena är det också viktigt att vårvattenståndet blir högre och varar längre.
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad
madslåtter och/eller upphörd betesdrift, skogsplantering
på jordbruksmark, energiskogsodling på olämpliga ställen,
vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller andra markarbeten samt olämpligt placerad/anpassad bebyggelse/anläggningar.
Annat som kan minska naturvärdena är bland annat gödsling
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför åkermark, dikning eller annan markavvattning, friluftsliv i känsliga
områden, borttagning av stenmurar med mera.
Naturvärdena skadas också av ändringar av vattendragens
sträckning eller bottenprofil, muddring och rensning, vattenuttag, utsläpp av försurande ämnen, tillförsel av organiska
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

gifter, närsalttillförsel, tungmetallnedfall eller utsläpp, överfiske och inplantering av främmande fiskarter.

7. Låstad-Binneberg
Riksintresse
Låstad-Binneberg ligger i kommunens södra del och gränsar
till Skövde kommun. Området utgörs av slättbygd med ett
brett bälte av parallella låga moräner, som har bildats under
isens framryckning. De så kallade De Geer-moränerna är
mycket långa och raka.
Fortsatt jordbruk bör
bedrivas samt skogsbruk med fortsatt stor naturvårdshänsyn i
skyddsvärda biotoper. Områdets värden kan påverkas negativt
av: Skogsplantering på jordbruksmark, dikningar, täkt, schaktning, tippning och andra markarbeten, vägdragningar samt
olämpligt placerad bebyggelse/anläggningar.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

Nationalpark
Nationalparker är särskilt skyddsvärd natur. De utses av riksdagen för att bevara en viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd. Syftet är att skydda både
naturvärden och kvaliteter för friluftsliv och turism. Skillnaden
mellan en nationalpark och ett naturreservat är att en nationalpark måste ligga på statligt ägd mark. Regeringen (eller
myndigheter som regeringen utser) beslutar om hur nationalparkerna ska förvaltas. I Mariestads kommun är Djurö
skärgård nationalpark på grund av sin speciella skärgårdsmiljö.
Inom nationalparken finns totalt 22 öar med en sammanhållen
och orörd natur. (Mer information om Djurö nationalpark
finns i avsnittet om Riksintresse naturvård.)
(MILJÖBALKEN 7 KAP 2, 3§)

Övriga naturskyddsområden
Natura 2000
(MILJÖBALKEN 7 KAP 28§) Natura 2000 är ett nätverk av
värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Natura
2000-områden utses i alla EU-länder för att motverka att
unika arter och livsmiljöer utrotas. Natura 2000 bygger på två
EU-direktiv: Fågeldirektivet och habitatdirektivet. I Sverige
finns cirka 4 000 utpekade områden.
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ILLUSTRATION 3.2: Förordnanden naturmiljö
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Naturreservat
Natura 2000
Nationalpark
Landskapsbildsskydd
Biotopskydd

Länsstyrelsen upprättar en bevarandeplan för varje område
och spelar en viktig roll för skyddet av områdena. I bevarandeplanerna beskrivs hur markerna förvaltas, och där har
hänsyn tagits till mark-, byggnads- och anläggningsarbeten
samt skogsbruksåtgärder (avverkning, röjning med mera).
Enligt miljöbalken krävs det särskilt tillstånd för åtgärder
som kan skada skyddade biotoper. Även åtgärder som görs i
anslutning till ett Natura 2000-område och som anses kunna
påverka området kräver tillstånd. I Mariestad finns 14 Natura
2000-områden enligt habitatdirektivet. Två av dessa (Fredsbergs mosse och sjön Östen) omfattas dessutom av fågeldirektiven.Sjön Östen är utpekat ramsarområde vilket innebär
att området är av särskilt värde för till exempel förekomst av
representativa, ovanliga eller hotade naturtyper och arter.

kan erbjudas fina upplevelser. Särskilda skötselplaner upprättas
och en skötselansvarig utses.
I Mariestads kommun finns två naturreservat som förvaltas
av kommunen: Gamla Ekudden och Sandviken. Övriga naturreservat förvaltas av länsstyrelsen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Minnesfjället
Surö bokskog – Bokskog
3. Kalvö skärgård – Skärgård i Vänern
4. Brommö skärgård – Skärgård i Vänern
5. Djuröarna – Isolerad skärgård i Vänern
6. Gamla Ekudden – Ekhage, strandäng
7. Svaneberg-Lilla Myran – Öppen betesmark, alkärr och
småvatten
8. Klosterängen – Lundartad skog
9. Dyrenäs Sjötorp – Betesmark
10. Lindbergs domänreservat – Gammal barrblandskog
11. Östen – Näringsrik slättsjö, fåglar
12. Fredsbergs mosse – Myrkomplex och högmosse
13. Greby backar – Betesmark
14. Hassle Grönebäck – Betesmark
1.

J.

2.

K.

Naturreservat
Naturreservat är områden som
bildas av länsstyrelse eller kommun för att bevara biologisk
mångfald, vårda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov
av friluftsområden. Även områden som behöver skyddas eller
restaureras kan utses till naturreservat, liksom platser där man
återskapar värdefulla natur-/livsmiljöer. När ett naturreservat
bildas anger man begränsningar för hur mark och vatten får
användas. Det är mycket viktigt att föreskrifterna anpassas så
att områdenas naturvärden bevaras, samtidigt som besökare

(MILJÖBALKEN 7 KAP 4-8§)

L.
M.
N.
O.

Brommö skärgård
Furnäsudde domänreservat
Gamla Ekudden
Hästhagen
Kalvö skärgård
Karmossen
Klosterängen
Lindbergs domänreservat
Logården
Onsö skärgård
Sandviken
Surö bokskog
Vristulven
Östen
Lugnås kvarnstensgruvor

Naturvårdsområde
På grund av ändringar i miljöbalken har begreppet naturvårdsområde försvunnit. Områden som tidigare kallades naturvårdsområde är numera naturreservat. I Mariestad finns den
gamla benämningen kvar för sjön Östen på grund av administrativa anledningar.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre form av naturskydd som
tillkom för att kunna ingripa mot sådant som kan uppfattas
som förfulande i landskapet. Även om begreppet inte längre
finns i dagens lagstiftning (miljöbalken) gäller fortfarande
bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena. I Mariestad
finns landskapsbildsskydd på Lugnåsberget och längs Ymsens
strandlinje.

Biotopskyddsområde
Genom att inrätta ett biotopskyddsområde främjar och tryggar man växt- och djurlivet i en hel
(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§)
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biotop. En biotop är en livsmiljö som erbjuder lämpliga
förutsättningar för organismer att leva, exempelvis gynnsamt
klimat, jordmån och näring. Biotopskyddsområden liknar
naturreservat, men är ofta mindre. Generellt biotopskydd
gäller för alléer, stenmurar, åkerholmar, källor, odlingsrösen,
pilvallar, småvatten och våtmarker. Åtgärder som kan skada
ett biotopskyddsområde kräver dispens från länsstyrelsen.
Länsstyrelser, kommuner och Skogsstyrelsen kan även inrätta
särskilda biotopskyddsområden, med särskilda föreskrifter
och skötselanvisningar. Markägaren har då rätt till ekonomisk
ersättning som motsvarar minskningen av fastighetens marknadsvärde.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett begränsat
naturområde som har mycket stor betydelse för skogens
flora och fauna. Här finns det, eller kan det förväntas finnas,
rödlistade arter. Nyckelbiotoper inventeras efter vissa så kallade
signalarter och registreras av Skogsstyrelsen. I Mariestads
kommun finns 168 nyckelbiotoper. Många av dem ligger
runt Lugnåsberget och Torsö skärgård. Det finns dessutom
103 så kallade naturvärden – områden som inte helt uppfyller
kriterierna för nyckelbiotop, men som ändå bedöms ha höga
naturvärden. Dessa kan på sikt utvecklas till nyckelbiotoper.

(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§)

Naturområde av lokalt intresse
Mariestads kommun arbetar sedan 2006 enligt kommunens
naturvårdsplan. Planen utgår från de regionala miljömålen
och beskriver övergripande hur kommunen ska arbeta för att
uppnå dessa mål. I arbetet med översiktsplanen är det särskilt
viktigt att bibehålla och utveckla tätortsnära naturmark runt
Mariestad och övriga tätorter, och att säkerställa tysta områden. Åtgärder kring kommunens grön- och blåstruktur redovisas mer utförligt i del 2.
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Ställningstaganden
ȫȫ Välbevarade naturmiljöer är betydelsefulla för den lokala

livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara områden som är

av riksintresse för naturvård och använda dessa för att
berika den lokala livsmiljön.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade

värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat,
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för
biotoper.
ȫȫ Skötsel och bevarande av naturmiljöer kräver ett väl

fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga
berörda aktörer.
ȫȫ Områden med höga naturvärden och hotade arter ska

användas på ett sådant sätt att naturvärdena består och
arternas livsbetingelser förbättras.
ȫȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer,

eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och
berörda parter i övrigt.
ȫȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter

ska genomföras om behov finns och om det kan ske i
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på
området ska bevakas.

Kulturmiljövård
Anledningen till att man utnämner kulturmiljöer av riksintresse är att man vill skydda, vårda och sprida kunskap om det
fysiska kulturarvet. Enligt lagar och politiska beslut ska riksintressen för kulturmiljövård bevara historiska och miljömässiga
värden i det levande kulturlandskapet. Länsstyrelsen har tillsyn
över kulturmiljövården i länet, och Riksantikvarieämbetet
(RAÄ) har tillsyn över kulturminnesvården i landet. I Mariestad finns sju riksintressen för kulturmiljö.

1. Mariestads stadskärna
Riksintresse, byggnadsminnen
Mariestads stadskärna med Gamla stan, fängelset och residenset utgör riksintresse för kulturmiljövård och är ett välbevarat
exempel på hertig Karls stadsgrundningspolitik. Området
representerar även strävanden inom kyrka och handel, 1600talets stadsregleringsambitioner och hur man byggde städer
under sent 1800-tal.
Det är mycket viktigt för stadens identitet och historia
att bevara domkyrkan och de oregelbundna kvarteren från
1500-talsstaden. Den annars rätvinkliga rutnätsplanen från
1693 är också en historiskt viktig aspekt.
Träbebyggelsen är välbevarad i Gamla stans nordligaste del
med kvarvarande inslag av byggnader från 1750-talet. Den
äldsta träbebyggelsen finns inte längre kvar. Området präglas
av småskalighet, kullerstensgator och välbevarade bakgårdar
från främst 1700- och 1800-talen. Vissa stadspartier uttrycker
även det sena 1800-talets esplanadstadsideal. Förvaltningsstadens ideal kommer till uttryck i residenset och fängelset.

2. Göta kanal
Riksintresse
Göta kanal invigdes 1832 och sträcker sig från Mem vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern. Kanalen är totalt 190,5 kilometer
lång, varav 87,3 kilometer är grävd kanal. Riksintresset för
kanalen berör Mariestads, Karlsborgs samt Töreboda kommuner.
Kanalen har historiskt varit en viktig transportled och är i
dag ett stort besöksmål för svenska och utländska turister. AB
Göta kanalbolag ansvarar för skötsel och drift av kanalen.
Området präglas av ett omväxlande och naturskönt kultur-

landskap, som bitvis omges av lövskogsdungar och hagmarker.
Den största delen av kanalen går genom öppna åkerlandskap.
Hela kanalsträckningen, med broar, slussar, arbetarboställen,
varv, vallar med mera, är viktig för att förstå kanalens historia.

3. Stora Eks herrgård
Riksintresse, byggnadsminne
Området präglas av en herrgårdsmiljö med ett av de främsta
exemplen på frihetstidens arkitektur (1700-talet). Av särskilt
intresse är mangårdsbyggnaden med flyglar från 1778, herrgårdens trädgård med alléer och ekonomibyggnader samt Eks
kyrka.

4. Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn
Riksintresse
Området ligger i anslutning till sjön Östen och speglar
Vadsboslättens bebyggelsehistoriska utveckling från järnålder
och framåt. Riksintresset baseras också på områdets värden
som både fornlämningsmiljö och kyrkomiljö.
I området finns flera järnåldersgravfält med högar, stensättningar och resta stenar. Kyrkbyar med bebyggelse från medeltiden och framåt karaktäriserar också platsen, liksom odlingsrösen, stenmurar och ovanligt välbevarade äldre byggnader.

5. Karleby
Riksintresse
I Karleby finns en av länets bäst bevarade bymiljöer, med
rundbyns typiska planmönster och höjdläge. Gårdsbebyggelsen härstammar från tiden kring laga skiftet 1856 och gårdarna
ligger i dag i stort sett på samma tomter som före skiftet.
Miljön präglas av ett äldre vägsystem och av jordbruksmarker
med stenmurar.

6. Lugnåsberget
Riksintresse
Lugnåsberget utgör riksintresse för både naturvård och
kulturmiljövård. Berget präglas av ett karaktäristiskt odlingslandskap, där kvarnstensbrytningen spelat en viktig roll för
bygdens ekonomi sedan tidig medeltid.
Kulturmiljön präglas av bebyggelsestrukturen runt Lugnås
kyrka, med omgivande jordbruksmarker, torpmiljöer och
åtskilliga unika lämningar efter kvarnstensbrytningen.
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8. Björsäter
Riksintresse
Björsäter ligger i kommunens västra del, i direkt anslutning
till Lugnås. Björsäter är en kyrkby belägen på en rullstensås i
nord-sydlig riktning. Topografin och att bebyggelsen behållit
sin placering även under 1800-talets skiften ger bebyggelsen en
tydlig karaktär av radby.

När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden
skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte
får ändras. Även vård- och underhållsplaner kan tas fram för
byggnadsminnen. Följande byggnadsminnen finns i Mariestads
kommun:
1.

Fornminnen

2.

Ett fornminne är bevarade rester
av en anläggning från äldre tid, exempelvis en byggnad, väg,
fornlämningar, runstenar, stensättningar eller maritima fornlämningar. Inom Mariestads kommun finns 332 registrerade
fornminnen, men med stor sannolikhet finns betydligt fler än
så ej ännu upptäckta. Fornminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen och ingrepp kräver alltid Länsstyrelsens tillstånd.
(KULTURMILJÖLAGEN 2 KAP)

Byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde
får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Syftet är att
bevara spår av historien som är viktiga när vi tolkar hur den
byggda miljön har utvecklats.
(KULTURMILJÖLAGEN 3 KAP)
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1
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3.
4.
5.

Residenset
Fängelset
Zachauska gården
Mariestads teater
Bertha Petterssons hus

Stationshuset
Bageriet i kv Baggen
8. Katten 8
9. Odensåkers klockarbol
10. Stora Eks herrgård
6.
7.

Kyrkliga kulturminnen
I Mariestads kommun finns 22
kyrkor, de flesta med kringliggande kyrkogårdar som utgör
kyrkliga kulturminnen.

(KULTURMILJÖLAGEN 4 KAP)

Övriga kulturvärden
Byggnader som inte är
byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen men som ändå
har ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan omfattas av varsamhetskraven plan- och bygglagen istället. Kommunen kan genom detaljplaner och områdesbestämmelser skydda värdefull bebyggelse från förvanskning
genom planbestämmelser.
Lokal inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer har skett i etapper. Bland annat finns ett bevarandeprogram för Gamla stan från 1983, fragmentariska inventeringar av bebyggelsen i Mariestads tätort från 1990-talet och en
kommunövergripande inventering av landsbygden från 2003
(Göthberg).
Dessutom har Trafikverket gjort inventeringar av kulturmiljön när de utrett en ny dragning av E20. Inventeringar från
1980- och 1990-talet behöver uppdateras.
I den kommunövergripande inventeringen av landsbygden
pekas 27 områden ut med lokalt intresse för kulturmiljön. De
flesta av dem ingår redan i riksintressen eller förordnanden
för kulturmiljön och kyrkliga kulturminnen, men Mariestads
kommun vill också betona hur viktiga dessa områden är för
den lokala historiska förståelsen.
De områden som pekas ut i inventeringen och som inte är
riksintressen eller byggnadsminnen är:
(PLAN- OCH BYGGLAGEN 8 KAP 13§)

ILLUSTRATION 3.4: Byggnadsminnen i tätorten
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(2) Corps-de-logi (större gård) från 1835
med omgivande park, mindre bostadshus och stor ekonomianläggning.
4. FJÄLL-SJÖBERG (4) Fjälls gårdsanläggning med anor från
1500-talet som kronohemman, och Sjöbergs gårdsanläggning med ursprung i 1600-talet samt omgivande odlingslandskap.
11. TJOS-FÅLEBERG (11) Två större gårdar med tillhörande
gårdsbebyggelse från sent 1800-tal. Ursprung i äldre
bybildning där ett par byggnader finns kvar – Stockastugan från 1700-talet och ett soldattorp.
14. DYRENÄS (14) Jordbruksby med omgivande jordbrukslandskap vid Vristulven. I byn finns bland annat en
ryggåsstuga från 1600-talet.
16. FRÖÅKRA OCH ANDERSTORP (16) Jordbruksbyar med
forntida ursprung öster om Lyrestad. Befintliga gårdar
från sent 1800-tal. Småbrutet och omväxlande odlingslandskap med skog.
23. BROMMÖ GÅRD (23) Disponentbostad från 1848, arbetarbostad, glasmagasin med mera från epoken Bromö
Glasbruk, 1803–1879. Odlingslandskap.
26. TRILLEHOLM (26) Gård på ö i Tidan med mangårdsbyggnad från 1787. Vattnet drev förr kvarnar och hammarsmedja. Fornlämningar och odlingslandskap.
2.

HASSLE SÄBY

Förutom ovanstående beskrivna skydd så gäller det generella varsamhetskravet för all bebyggelse i Sverige. Detta kan
förtydligas genom varsamhetsbestämmelser i detaljplan eller
områdesbestämmelse och gäller främst byggnader med ett
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt
värde. Utöver detta kan även skyddsbestämmelser användas
i detaljplan eller områdesbestämmelse. Skyddsbestämmelser
används främst för utpekad särskilt värdefull bebyggelse och är
ett förvanskningsförbud.

Kulturhistoriska vägar
1997 redovisade Vägverket och länsstyrelsen vägar med kulturhistoriskt värde i före detta Skaraborgs län. Vägarnas samlade
värde har bedömts efter tre olika kriterier.
Åtgärder som förändrar vägens karaktär, bredd, höjdläge och
beläggning bör undvikas. Även vägens närområde bör skyddas
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från åtgärder som förändrar karaktären i området. Vid artrika
vägkanter bör exempelvis dikning undvikas. Tre klasser har
redovisats där klass 1 har högst värde. I Mariestad finns Klass
1-vägar i Björsäter (R1009U), Karleby (R522U och R1314U),
Rörsås (R1097U), Odensåker (väg 2949) och på Torsö (väg
2977 och 2978).

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen anser att riksintresse för kulturmiljövård,

precis som övriga förordnanden för kulturmiljön, är
betydelsefulla för den lokala livsmiljön och historiska
förståelsen.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara riksintresset och

använda detta för att berika den lokala livsmiljön och
skapa en variationsrik bebyggelsemiljö i kommunen.
ȫȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering lyfta

fram och säkerställa kulturhistoriska värden.
ȫȫ Kommunen ska verka för att natur- och kulturvärden i

miljöer med stora kvaliteter bevaras eller förstärks.
ȫȫ Kommunen avser att inventera kulturhistoriskt värdefulla

byggnader och miljöer.
ȫȫ Kommunen avser att ta fram ett kommunövergripande

lokalt bevarandeprogram för kulturhistoriska miljöer av
lokalt intresse. Inom detta arbete är det av stor vikt att
”Förutsättningar för bevarande” beskrivs.
ȫȫ Kommunen ska verka för att de kulturhistoriskt

värdefulla vägarna behåller sina sträckningar och
kulturhistoriska värden.
ȫȫ Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig

bebyggelse och/eller infrastruktur.
ȫȫ Ny bebyggelse ska anpassas efter platsens

förutsättningar, t ex landskapsbild, historiska lämningar
i landskapet samt bebyggelsens karaktärsdrag, värden
och kvaliteter.
ȫȫ Inom områden för riksintresse för kulturmiljön ska

särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön samt
till landskapsbild och övrig bebyggelse så att riksintresset
inte skadas. Det gäller såväl vid nybyggnation som vid
ombyggnad
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Friluftsliv
Större
delen av skärgården, Vänern och Göta kanal täcks av riksintressena för friluftsliv och rörligt friluftsliv. De två riksintressena
tangerar varandra i stora delar och kan begränsa framtida
förändringar av den fysiska miljön, men samtidigt är riksintresseområdena mycket viktiga resurser när man utvecklar
boendemiljöer i strandnära lägen och näringar kopplade till
vatten och turism.
(MILJÖBALKEN 3 KAP 6§ OCH MILJÖBALKEN 4 KAP 2§)

Göta kanal
Riksintresse
Göta kanal utgör tillsammans med Tiveden i Karlsborgs
kommun geografiskt riksintresse för friluftsliv och turism.
Området erbjuder både växlande, naturskönt landskap och
intressant kulturlandskap. Kanalen är internationellt känd och
är ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk och
turistmål.
Mellan Vänern och Vättern finns 22 slussar, varav 20 mellan
Hajstorp och Sjötorp. Forsviks bruksmiljö, Lanthöjden med
kanalens högsta punkt och Riksberg-Hajstorp med sju slussar
på mindre än en kilometer utgör tre av de mest intressanta
delarna. Gästhamnar finns bland annat i Sjötorp, Lyrestad,
Töreboda. Forsvik och Karlsborg.
Områdets utvecklade vandringsleder, cykelvägar, boendemöjligheter, intressanta natur- och kulturmiljöer och goda
förutsättningar för båt- och kanotsport bidrar till värdena.
Lövskogar, hagmarker och
rester av odlingslandskap bibehålls och hävdas. Stränder och
andra attraktiva områden hålls tillgängliga. Utveckla ekoturism, där besökarna reser till och i området med kollektivtrafik, cykel, till fots, med kanot eller liknande. Samarbete med
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Utveckla
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:
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turistpaket med resa, aktiviteter och boende. Förbättra vattenleder för kanot och småbåtar på och i anslutning till Göta kanal.

Vänern – Djurö, Brommö och Torsö
Riksintresse
Djuröarkipelagen är en ostörd och naturskön skärgård med
skyddade naturhamnar, möjligheter till bad i klart vatten och
fin strövterräng. Det finns intresseväckande naturvärden knutna
till vatten och skärgård, och kulturvärden knutna till de tidigare
bosättningarna på Djurö. Många av öarna är orörda.
Brommö och Torsö, som med tillhörande småöar och skär
är en av Sveriges största insjöskärgårdar, har fina sandstränder i
olika väderstreck och en småbruten kustmiljö. Här finns många
viktiga natur- och kulturvärden knutna till vatten och skärgård,
och möjligheterna till omväxlande upplevelser är många.
På Brommö finns ett småskaligt nätverk av vägar och stigar
med goda förutsättningar för terrängcykling och vandring. På
vintern är isen mellan kobbar och skär idealisk för långfärdsskridskor.
I området ingår Vänern med en strandremsa från Viksnäsudde
i öster till Sandaviken och Gluggen i väster. Området inkluderar också de båda naturreservaten Varaskogen och Varan. På
fastlandskusten finns uddar med fina utblickar över Vänern.
Småskalig och grund skärgård ger goda förutsättningar för
grundgående båtliv. Det finns flera platser med små sandstränder insprängda mellan klippartier.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Karaktären av i huvudsak
opåverkat och oexploaterat område bevaras. Skärgården lämnas
i huvudsak till fri naturutveckling. Träd- och buskröjning kan
behövas på fågelskären. Naturvårdsinriktat skogsbruk utan
kalavverkning kan vara aktuellt i känsliga lägen. Lövskogar,
ängs- och betesmarker är viktiga inslag i landskapet.
Betande dovhjortar håller resterna av odlingslandskapet på
Djurö öppet. Tillgänglighet till stränder och andra attraktiva
områden behålls, och det kan bli nödvändigt att röja vass vid
sandstränder. Det är viktigt att området får behålla sin stilla och
orörda karaktär.
Att avverka stora mängder skog i strandnära lägen eller att
låta ängs- och betes-marker växa igen kan påverka friluftslivsvärdena negativt. Olämpligt lokaliserad bebyggelse, industrianläggningar och hinder längs stränder kan också skada värdena.
Anläggningar som påverkar områdets utseende (telemaster,

ILLUSTRATION 3.6: Riksintressen friluftsliv

Ekologi
Djur- och växtskyddsområde
Med stöd från artskyddsförordningen kan skyddsområden för djur och växlivet pekas ut. Till
exempel skapas fågelskyddsområden för att bevara och restaurera en naturmiljö och skydda utrotningshotade fågelarter.
Dessa områden är belagda med restriktioner – exempelvis kan
det vara förbjudet att vistas i området när fåglarna häckar. Man
får också upprätta jaktförbud för vissa arter och förbud mot att
ta fågelägg här. I Mariestads kommun finns 23 fågelskyddsområden.
(MILJÖBALKEN 7 KAP 12§)

Ängs- och hagmarker

Rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§
Friluftsliv MB 3 kap 6§

kraftledningar, vindkraft), täkter och andra markarbeten,
föroreningar, störande friluftsaktiviteter (till exempel snabb
motorbåtstrafik) och friluftslivsutnyttjande som orsakar sliter
och skräpar ned är andra exempel. Låga vattenstånd kan under
perioder begränsa framkomligheten för fritidsbåtarna.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen anser att riksintresset för friluftslivet är

betydelsefullt för ett tillgängligt friluftsliv och för
att utveckla bland annat besöksnäring och lokala
boendemiljöer.
ȫȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering

säkerställa tillgänglighet för friluftslivet och möjliggöra
balans mellan allmänna och enskilda intressen.
ȫȫ Kommunen anser att gränsdragningarna för riksintresse

för friluftslivet behöver preciseras i anslutning till
utpekade LIS-områden.

Tack vare kommunens välbevarade kulturlandskap finns
många miljöer med utpräglade ängs- och hagmarker kvar.
Ängs- och hagmarker har stora biologiska värden och är ofta
artrika på både djur och växter. Den biologiska mångfalden är
ofta helt beroende av att området brukas eller betas, och kan på
så sätt betraktas som levande kulturminnen.
Ängs- och hagmarkerna är betydelsefulla för landskapsbilden
och för att förstå hur kulturlandskapet växt fram. De är också
viktiga för att hålla landsbygden levande och främja turismen.
Att bevara ängs- och hagmarker innebär mycket skötsel och
kräver därför intresserade brukare. Inom EU:s landsbygdsprogram kan man få ekonomiskt stöd till sådan skötsel.

Våtmarker
Kommunens våtmarker har inventerats och grupperats i fyra
klasser. Klass 1 och 2 har mycket höga respektive höga naturvärden, vilket gör att det krävs särskild hänsyn vid ingrepp i
deras närhet. Dessa ingår:
KLASS 1

ȫȫ Björsätersviken
ȫȫ Hovden och Brommö
ȫȫ Fågelöviken
ȫȫ Börstorpsviken
ȫȫ Stora och lilla Botten, mellan kalvöarna
ȫȫ Flarken och Flarkamossen
ȫȫ Slättemossen och Gristorpaviken
ȫȫ Sjön Östen (Ramsarområde)
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KLASS 2

Ställningstaganden

ȫȫ Stora Ek

ȫȫ Kommunen ska i planeringen förhålla sig till

ȫȫ Gummerstadsviken
ȫȫ Södra Onsö
ȫȫ Tidans utlopp
ȫȫ Säbyviken
ȫȫ Sydöstra Torsö
ȫȫ Hovden
ȫȫ Ekenäs Udde och Furunäs udde
ȫȫ Vättersjömossen
ȫȫ Hjortemossen
ȫȫ Svenäs udde
ȫȫ Lillesjön
ȫȫ Tranvik

Sumpskogar
En sumpskog är en skogsklädd våtmark. Sumpskogar är
mycket varierade och erbjuder därför rika livsmiljöer för
många växter och djur.
Sumpskogen innefattar all trädbärande blöt mark där mogna
träd har en medelhöjd på minst tre meter och där trädens
krontäckningsgrad är minst 30 procent. Sumpskogarna delas
in i tre huvudtyper: Myrskog, fuktskog och strandskog. I
Mariestads kommun finns sumpskogar framför allt i kommunens norra halva.

artskyddsförordningen.
ȫȫ Välbevarade naturmiljöer är betydelsefulla för den lokala

livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade

värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat,
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för
biotoper.
ȫȫ Skötsel och bevarande av dessa områden kräver ett väl

fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga
berörda aktörer.
ȫȫ Områden med höga naturvärden och hotade arter ska

användas på ett sådant sätt att naturvärdena består och
arternas livsbetingelser förbättras.
ȫȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer,

eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och
berörda parter i övrigt.
ȫȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter

ska genomföras om behov finns och om det kan ske i
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på
området ska bevakas.
ȫȫ Tätortsnära natur ska skötas så att naturvärden,

väl fungerande ekosystemtjänster och
rekreationsmöjligheter bevaras och utvecklas
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Ängs- och hagmark
Objekt med naturvärden
Lövskog
Våtmarker
Sumpskog
Ramsarområde

ILLUSTRATION 3.7: Ekologi
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Strandskyddsområde
Strandskydd finns för att säkra
allmänhetens tillgång till friluftsliv och bad i strandnära områden, och för att främja växt- och djurlivet i dessa områden.
Skyddet omfattar vanligtvis en zon på 100 meter, där nybyggnation inte får ske om det inte handlar om ekonomibyggnader
till jord-, skogs- och vattenbruk. I vissa fall kan strandskyddet
utökas, det beslutas i så fall av länsstyrelsen. I Mariestads
kommun har Vristulven, Ymsen och Östen utökat strandskydd
till 200 meter. Vänern har utökat strandskydd till 300 meter.
(MILJÖBALKEN 7 KAP 13§)

Strandområdet vid Snapen, foto Erica Williamsson
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Ställningstaganden
ȫȫ Strandskyddet ska värnas så att tillgängligheten till

stränder för allmänheten på sikt inte försämras och att
växt- och djurlivet inte påtagligt skadas.
ȫȫ I utpekade LIS-områden ska detaljerad planering ske

så att allmänna och enskilda intressen balanseras vid
bebyggelseutveckling.
ȫȫ Det utökade strandskyddet behöver differentieras i lägen

där bebyggelseutvecklingen får stöd av översiktsplanens
övergripande princip att förtäta bebyggelsen i anslutning
till befintlig infrastruktur och service.

ILLUSTRATION 3.8: Strandskyddsområden
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Areella näringar
Jordbruk
Enligt miljöbalken är jordbruk av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Lokaliseringsalternativ för ny bebyggelse på jordbruksmark ska
ytterligare preciseras i kommande detaljplanearbete baserat på
verksamhetens art och en samlad bedömning av lokal ekologisk, ekonomisk och social påverkan.
Jordbruket har dock inte status av riksintresse. Det innebär
att planeringsansvaret för hushållande med jordbruksmarken
ligger hos kommunerna, och ingen central myndighet bevakar
vilken jordbruksmark som skyddas från exploatering. Behovet
av att hushålla med åkermarken framhålls också i miljömålen,
både på nationell och regional nivå.
1971 gjordes en gradering av åkermark i hela riket av dåvarande Lantbruksstyrelsen. Graderingen var från 1-10 där 1 inte
var brukningsvärd mark och 10 var högklassig jordbruksmark
med hög avkastning. I Mariestads kommun finns i huvudsak
klass 3 mark och närmare Tiveden är marken av klass 2. De
stora jordbruksvärdena ligger framförallt i de stora sammanhängande slättlandskapen i den södra delen av kommunen.
Det genomsnittliga mark- och arrendepriset för jordbruksmark i Västsverige stiger men har inte hängt med i den
prisutveckling Sverige som helhet haft under den senaste 20
års-perioden. Andelen jordbruksmark i Mariestads kommun
har under samma period minskat från ca 17 300 ha till 16 800
ha vilket belyser det faktum att det är en värdefull resurs (källa:
Jordbruksverket, 2017).
(MILJÖBALKEN 3 KAP 4§)
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För närvarande finns inget samstämmigt planeringsunderlag
för att på ett rättvist sätt värdera jordbruksmarken. Av flera
anledningar är det problematiskt att bara använda några få
parametrar vid en jämförelse och värdering. För att få en mer
rättvist bild behöver underlaget både uppdateras och utvecklas
på regionnivå för att på allvar tjäna som planeringsunderlag.

Ställningstaganden
ȫȫ Ianspråktagande av jordbruksmark ska i första hand

ske i närhet av befintlig bebyggelse och samhällsviktig
infrastruktur.

Skogsbruk
Skogsbruk är av nationell betydelse
enligt miljöbalken. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Många av de skogliga natur- och kulturvärdena i Mariestad
är kopplade till platser med någon form av områdesskydd.
Tätortsnära skogar är starkt kopplade till sociala värden så som
rekreation och friluftsliv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också viktigt att inte försvåra möjligheten till ett
rationellt skogsbruk. Fler och fler produkter baserat på fossila
bränslen ersätts idag med produkter från skogen, så som plaster
och kläder. Växande skog fyller även en viktig funktion som
kolsänka och är viktig ur ett klimatperspektiv.
(MILJÖBALKEN 3 KAP 4§)

Ställningstaganden
ȫȫ Genom en medveten samhällsplanering ska kommunen

inte försvåra möjligheterna till ett rationellt skogsbruk.
ȫȫ Kommunen är positiv till utveckling av

skogsbruksmetoder som är skonsamma mot växt- och
djurarter samt bevarar ekosystemtjänster

ILLUSTRATION 3.9: Riksintresse yrkesfiske

Vattenbruk
(MILJÖBALKEN 3 KAP 5§) Vänern och Ymsen är av riksintresse

för yrkesfisket och fritidsfisket. Riksintresset innebär att fisket
ska skyddas så långt det är möjligt, bland annat från övergödning och föroreningar.
Alla avlopp som mynnar i sjöarna ska på sikt vara godkända.
Utsläpp från båtar ska endast ske i hamnar med särskilt anpassade tömningsanordningar. I Mariestads Vänerskärgård finns
dessutom områden där många av Vänerns 38 fiskarter förökar
sig. Exempelvis är Mariestadsfjärden ett viktigt lekområde för
gös.
Sedan 2013 är Vänern samförvaltningsområde för fiske, där
fiskets intressenter samverkar. En fiskevårdsplan finns framtagen av länsstyrelsen. Kompensationsutsättning av lax- och
öring sker av Fortum enligt gällande vattendomar. Även
Laxfond Vänern och enskilda föreningar sätter ut fisk i syfte att
hålla uppe tillgången.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska arbeta aktivt för att bibehålla och

förbättra sjöarnas vattenkvalitet och fiskens lekområden,
begränsa tillförsel av miljögifter samt utveckla
möjligheterna att för fritidsfiske och yrkesfiske.
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Råvarutillgångar
och samhällsviktiga
verksamheter
Utvinning
Sand, grus och berg är viktiga resurser, inte enbart som byggnadsmaterial och för väg- och fyllnadsändamål. Förekomster
av berg och naturgrus har också avgörande värden för bland
annat grundvatten, landskapsbild, friluftsliv, kulturmiljö,
geologi och växtliv. En långsiktigt hållbar resurshantering är
därmed av stor betydelse.

Förutom buller förekommer störningar i form av damm,
vibrationer och tryckvågor vid sprängning.
Ny bostadsbebyggelse bör inte lokaliseras inom skyddszonen
om inte gällande riktvärde för externt industribuller, vibrationer och tryckvågor klaras. Dessa riktvärden anges i meddelade
tillstånd enligt miljöbalken. Bostäder bör inte heller tillåtas
om det föreligger risk för olägenhet eller störning i form av
dammspridning i närområdet. Vid lokaliseringsprövning ska
även möjligheterna att utvidga täkten beaktas. Bebyggelse får
inte lokaliseras så att den hindrar sådan expansion.

Ställningstagande
ȫȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av

resursflöden och näringsämnen.

Bergtäkter
I Mariestad finns tre bergtäkter: Västra Kinneskogen, Börstorp–Råntorp och Brodderud. Bergtäkterna utgörs av brott,
där fast berg bryts för framställning av krossgrus eller makadam för väg- och fyllnadsändamål. Täkternas placering och
materialets relativt goda kvalitet gör att kommunen har en god
försörjningssituation vad gäller bergkross.
Tillgången på naturgrus i kommunen är begränsad. Bergtäkterna bör därför prioriteras framför nya grustäkter. Materialbanker och depåer för återvinningsmaterial och restprodukter
bör anordnas på lämpliga platser, exempelvis vid bergtäkterna.
Att den materialförsörjning som finns i kommunen grundas på bergtäkter ses som positivt, då det ligger i linje med
miljömålet att minska användningen av naturgrus (naturligt
sorterade sten-, grus- och sandjordarter). I regionen råder idag
brist på bergmaterial. Kommunen anser att det är av största
vikt att bryta färdigt en etablerad täkt, eftersom en sådan resurs
är mycket svår att uppbringa i exploaterbara lägen på rimligt
transportavstånd. Större byggnadsprojekt som vägar och
järnvägar kräver ofta stora volymer fyllnadsmassor av bergkross
eller naturgrus och av miljömässiga och ekonomiska skäl är det
värdefullt att sådant material kan hämtas lokalt.
Störningar från bergtäkter består av buller från borrning,
sprängning och krossverk samt från transport till och från
anläggningen. Bullerstörningarna minskar i takt med att
täkterna blir djupare och täktens egen skärmeffekt ökar.

Bergtäkt

Metsä Tissue AB

Bergtäkt
Biogas

ILLUSTRATION 3.10: Seveso-anläggningar
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Industri
Område särskilt lämpligt för anläggning industriell produktion och där möjligheten att utnyttja
området för sådant ändamål bör eller ska värnas enligt miljöbalken. I Mariestad finns en förhållandevis stor andel tung
produktionsindustri, jordbruksföretag, bergtäkter och annan
miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Fyra av dessa är
klassade som Seveso-anläggningar vilket innebär att de hanterar en stor mängd kemikalier;
(MILJÖBALKEN 3 KAP. 8§)

ȫȫ Metsä Tissue AB, Gärdet 4:2.
ȫȫ Vadsbo biogas, Segerstad 2:27
ȫȫ Bergtäkt (NCC), Västra Kinneskogen 2:1
ȫȫ Bergtäkt (Skanska), Börstorp 6:3

Ställningstaganden
ȫȫ Försiktighetsåtgärder och stor hänsyn bör tas när

detaljplanering sker Seveso-anläggningar och andra
miljöfarliga verksamheters influensområde.

Energiproduktion
Områden som är särskilt lämpligt
för anläggning för energiproduktion och där möjligheten att
utnyttja området för sådant ändamål bör eller ska värnas enligt
miljöbalken. I Mariestads kommun finns inga riksintresseområden för energiproduktion. Däremot finns flera områden som
ur ett lokalt eller delregionalt perspektiv utgör samhällsviktig
infrastruktur.
Ett hållbart energisystem har sin grund i energieffektiv
samhällsplanering och förnybar energi med hjälp av nya
tekniska lösningar. Hela kommunens mark- och vattenområde
bör ses som ett energisystem med olika lokala förutsättningar.
Lösningar för staden, tätorterna och landsbygden ser olika ut.
Energisystemet ska också ses utifrån ett helhetsperspektiv –
från brukare, via nätet, till produktion och till lokal/regional/
global påverkan.
Fjärrvärme är den främsta uppvärmningsformen i Mariestad
och produceras av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Produktion av förnybar energi som exempelvis vind- och solanläggningar är mer ytkrävande, men är prioriterat av kommunen
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§)

inom det strategiska arbetet med industriell förnyelse.
Mariestad, Töreboda och Gullspång har ett tematiskt tillägg
till ÖP i form av en gemensam vindbruksplan från 2010. Planen
ger vägledning för framtida vindkraftsutbyggnad med avsikt att
begränsa den lokala miljöpåverkan som framtida utbyggnad ger.
I och med denna översiktsplan upphävs vindbruksplanen och
ersätts med den redovisning som görs i Del 2, Markanvändning.
Vindbruksplanen kommer dock fortsatt tjäna som ett fördjupat
planeringsunderlag.
Det finns olika typer av vindkraftsanläggningar enligt
lagstiftningen. Vindbruksplanen har enbart pekat ut lämpliga
områden för vindkraftsparker med B-tillståndsplikt (2 eller fler
vindkraftverk över 150 m, 7 eller fler vindkraftverk över 150 m).
Dessa är tillståndspliktiga medan enstaka vindkraftverk eller
mindre vindbruksparker med låg totalhöjd endast är anmälnings- och bygglovspliktiga. Detta innebär att regeln om 900
meters skyddsavstånd till bostäder endast gäller etablering av
B-tillståndspliktiga parker. Kommunens möjlighet att påverka
skyddsavståndet till bostäder (900 m) kommer genom Miljöbalkens 16 kapitel 4§, den s.k. ”vetorätten”.
Potentialen för energibesparingar är stor i befintliga byggnader. Besparingar är billigare än nyproduktion av energi och det
leder till minskad klimatpåverkan. Energibesparing bör inte ske
genom att energi med bra miljöprestanda växlas över till ökad
användning av energi med sämre miljöprestanda. Resurseffektivitet samt miljö- och koldioxidbelastning bör användas som
måttstock. Även när nya områden planeras bör dessa frågor stå
i centrum. Nya bebyggelseområden ska utformas med målet att
begränsa lokal, regional och global miljöpåverkan.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar

energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad
energi.
ȫȫ Kommunen ska genom arbetet med Test- och

demonstrationsplats Mariestad och industriell förnyelse
verka för en omställning till en cirkulär, biobaserad
ekonomi.
ȫȫ Kommunen avser att använda sitt veto när

vindkraftsetableringar med prövningsnivå B-verksamhet
föreslås med kortare avstånd än 900 m till
bostadsbebyggelse.
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Energidistribution
Kraftledningar
Genom Mariestads kommun går en större stamnätsledning
(400 kV) i nordöstlig till sydvästlig riktning. Stamnätsledningen ägs av Svenska kraftnät och utgör en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Generellt rekommenderas ett
byggnadsförbud för bebyggelse där människor vistas varaktigt om 130 meter från en 400 kV-ledning, 80 meter från en
220 kV-ledning och 20 meter från en 130 kV-ledning. Dessa
avstånd grundar sig på Socialstyrelsens bedömningsunderlag
samt Svenska kraftnät och Vattenfalls egna rekommendationer
som i sin tur bygger på försiktighetsprincipen och även innefattar elsäkerhetsaspekten.

Ställningstagande
ȫȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar

energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad
energi.
ȫȫ Kommunen avser att följa det generella

byggnadsförbudet (130 m från 400-kV, 80 m från
220-kV, 20 m från 130-kV).
ȫȫ Kommunen avser att samråda med Svenska Kraftnät för

åtgärder inom 250 meter från stamnätsledningar.

Fjärrvärme
Idag har kommunen ett omfattande och tämligen modernt
fjärrvärmenät. I Mariestad produceras fjärrvärmen i huvudsak
av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Bolaget ägs av kommunen tillsammans med Metsä Tissue. kkab ligger vid Tidans
västra strand. Oljeeldade reserv- och spetslastcentraler finns vid
kvarteret Pilen samt på Hantverkargatan 17.
Produktionen och distributionen av fjärrvärme kan komma
att påverkas av klimatförändringar. Det handlar framför allt
om risker relaterade till markstabilitet och översvämningar.
Katrinefors fjärrvärmeverk ligger längs med Tidan och kan
i framtiden påverkas av översvämningar. Förutom direkta
skador av höga vattennivåer innebär det en ökad risk för
erosion.

Kraftledning 400 kV
Fjärrvärmecentral

ILLUSTRATION 3.11: Kraftledning
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Kommunikationer
De större vägar och järnvägar som går
genom Mariestads kommun utgör riksintressen för kommunikation. Tillgänglig, snabb och säker kommunikation är mycket
viktigt för kommunens utveckling.
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§)

Järnväg
Kinnekullebanan går från Håkantorp vid Älvsborgsbanan, via
Lidköping och Mariestad till Gårdsjö vid Västra stambanan.
Den är en oelektrifierad enkelspårsbana, trafikeras av Västtrafik
med Kinnekulletåget och är Västra Götalands regionaltågslinje
mellan Örebroregionen, norra Skaraborg och den södra Vänerkusten.

Ställningstaganden
ȫȫ Utvecklade kommunikationer på land och vatten är

avgörande för kommunens utveckling.
ȫȫ Kommunen ska verka för att standarden på E20 och väg

26 höjs, samt för en modernisering av Kinnekullebanan
tillsammans med Trafikverket, Västra Götalandsregionen
och övriga berörda kommuner.
ȫȫ Vid detaljerad planering krävs att både nationella och

lokala intressen balanseras.

Vägar
Väg 26 och e20 är av central betydelse för det internationella,
nationella, regionala och lokala vägnätet. För objekt som inte
ligger inom detaljplan och som inte kräver bygglov gäller enligt
väglagen en tillståndspliktig zon på minst tolv meter från en
väg. Inom detta område ska om möjligt inte finnas byggnader
eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten. e20
och väg 26 har en utökad tillståndspliktig zon om 30 meter.

Sjöfart
Sjöfarten är av stor betydelse för kommunens utveckling och
identitet. Genom kommunen sträcker sig riksintresset och
farleden Vänern, via Brommösund.

Luftfart
Mariestads kommun berörs av den MSA-påverkande ytan för
Karlstads flygplats. Nya hinder kan ha en negativ påverkan
på flygtrafiken. Lokalisering av höga/byggnader föremål ska
samrådas med flygplatsen.

Sjöfartsled
Väg 26
E20
Kinnekullebanan

ILLUSTRATION 3.12: Riksintresse för kommunikationer
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ILLUSTRATION 3.13: Yt- resp grundvatten

Vatten- och avloppsförsörjning
Dricksvatten
Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads
kommun kommer från Vänern, som via Göta älv försörjer
totalt 800 000 människor med dricksvatten. Vänerns vattenkvalitet är god och klarar utan rening de flesta av kvalitetskraven för dricksvatten, men är naturligt något grumligt och
färgat. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger inom
kommunens verksamhetsområde för Mariestads kommuns
allmänna VA-anläggning och är därmed anslutna till det
kommunala dricksvattennätet.
Fastigheter utanför verksamhetsområde för Mariestads
kommuns allmänna VA-anläggning får sitt dricksvatten från
egna brunnar eller gemensamhetsanläggningar. Lindholmens
vattenverk är kommunens största och står för cirka 95 procent
av vattenproduktionen i kommunen. Lindholmen försörjer
Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hassle, Sjötorp, Lyrestad och
Böckersboda med dricksvatten. Det finns tre högreservoarer på
ledningsnätet och tre tryckstegringar.
Ett sätt för en kommun att skydda sina dricksvattentäkter på
är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att trygga dricksvattenförsörjningen både i
nutid och för kommande generationer. Ett skyddsområde är ett
område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsliga
för föroreningar. Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras
aktiviteter som riskerar att förorena eller på annat sätt skadligt
påverka vattentäkten.
Kommunen har vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Boterstena och Svaneberg, som försörjer Tidavad respektive Lugnås med dricksvatten. Det finns också vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Sjötorp, Hassle, Lugnås och
Böckersboda som inte längre är i bruk. Vattenskyddsområde
saknas för kommunens ytvattentäkt i Mariestadsfjärden.
Lämpliga riskreducerande åtgärder, exempelvis inrättande av
vattenskyddsområde, kommer att utredas. Kommunen ska
genom bland annat Vänersamrådet värna vattenskyddet och
aktivt verka för att vattenkvaliteten bibehålls eller förbättras.

Grundvatten
Sveriges geologiska undersökning (sgu) har tagit fram en underlagskarta med kommentarer för grundvattenskydd i Mariestads

180

MARIESTAD ÖP 2030 | ANTAGANDEHANDLING | 2018-05-09

Yttvatten; sjöar/vattendrag
Grundvatten

kommun. Kartan ger en överskådlig bild av infiltrationsbenägenheten till grundvattnet och var de rikligaste grundvattenförekomsterna finns. Dessutom har sgu redovisat karta och
förteckning över de viktigaste brunnarna i kommunen.
Tillgången på grundvatten av hög kvalitet är begränsad. De
största och mest koncentrerade grundvattentillgångarna finns
i grusåsar, exempelvis Holmestads- och Björsätersåsarna i den
västra delen av kommunen, Låstadsåsen i den centrala och
norra delen samt Fredsbergsåsen i öster. Kommunens grundvattentäkter (vanligen en grävd schaktbrunn eller en smalare
rörbrunn) är Svanebergs vattentäkt, Boterstena vattentäkt
och Torsö vattentäkt. Fastställda vattenskyddsområden finns
endast för två av vattentäkterna.
Lugnås, Tidavad och Torsö vattenverk är grundvattenverk
och har lite olika reningsprocesser. Alla vattenverk använder
UV-ljus som en del av reningsstegen för att kontrollera bakterietillväxt samt klor som en extra säkerhet om det skulle komma
in bakterier i anläggningarna eller på ledningsnätet.
Vid arbetet med kommunens klimatanpassningsplan analy-

ILLUSTRATION 3.14: VA-anläggningar och åtgärder

Vattenverk
Avloppsreningsverk
- behov av större åtgärder
- Planeras att tas bort
Befintlig spillvattenledning
Planerad spillvattenledning
Befintlig vattenledning
Planerad vattenledning
§6-område för utbyggnad 2016-2026
§6-område för utbyggnad 2026-

VA-anslutning efter 2026
VA-anslutning före 2026
VA-anslutna 2018

DEL 3 | HÄNSYN

181

serades huruvida kommunens grundvattentäkter skulle påverkas av klimatförändringarna. Av analysen drogs slutsatsen att
grundvattentäkterna i Mariestad inte skulle vara mer hotade
av varierande vattennivåer än vad de redan är idag. Redan idag
syns effekter såsom större variationer av nivåer i vattentäkter
och försämrad kvalitet på råvatten som används för produktion
av dricksvatten (både i grundvattentäkter och ytvattentäkt).
Generellt bidrar klimateffekterna till höga temperaturer, torka,
vattenbrist, höga flöden, översvämningar och skyfall, vilket
påverkar vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Dagvatten
De stora mängder dagvatten som uppstår i samband med
omfattande regn och skyfall kan inte alltid hanteras av
kommunens ledningsnät och riskerar att orsaka översvämningar. Att anlägga fördröjningsmagasin vid de ytor som ger
upphov till dagvatten är ett sätt att minska översvämningsrisken.
I områden med hög andel hårdgjorda ytor rinner stora mängder vatten snabbt till VA-nät och vattenförekomster. Detta är
ett problem idag. För att i framtiden klara av ökade mängder
nederbörd behöver man avsätta markreserver för fördröjning
av dagvatten. Vid förtätning är det viktigt att tidigt utreda
vilka platser som är strategiskt viktiga att spara och utveckla för
omhändertagande av dagvatten. I tätbebyggda områden är det
viktigt att dagvattensystemen inte är underdimensionerade i
förhållande till prognos om förväntad nederbörd.
Vid nybyggnation är det också viktigt att höjdsättning av
bostäder och gatumark sker så att ytavrinning kan ske via fria
vattenvägar till mottagare. Ytterligare en viktig aspekt vid
nybyggnation är kravet på dagvattenfördröjning från respektive fastighet. För att avrinningen ska ske på ett kontrollerat
sätt när andelen hårdgjorda ytor ökar behöver dagvattnet
fördröjas. Fördröjning ska eftersträvas så nära uppkomsten av
dagvattenflödet som möjligt.

VA-plan som tematiskt tillägg
Kommunen tog under 2016 fram en ny VA-plan. Planen
omfattar vatten- och avloppsförsörjning inom och utanför den
allmänna VA-anläggningens nuvarande verksamhetsområden. Planen pekar ut vilka delar av befintligt ledningsnät och
anläggningar som behöver förnyas och sätter ambitionsnivån
för framtida åtgärder. Planen är att ersätta både avloppsre-
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ningsverket och vattenreningsverket i Lugnås med överföringsledningar till Mariestad. För att uppfylla kraven i lagen om
allmänna vattentjänster planeras utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen till nio områden som idag inte förses med
kommunala vattentjänster innan 2026, och ytterligare utbyggnad efter denna period.
Enligt VA-plan 2016–2026 ska Mariestads kommun arbeta
aktivt med att skydda de vattentäkter som förser kommunen
med kommunalt dricksvatten.
VA-planen används som ett gemensamt långsiktigt planeringsverktyg och utgör ett stöd vid detaljplanering, bygglovsgivning samt vid tillstånd till inrättande av enskilda avloppsanläggningar. Med hjälp av VA-planen ska även allmänheten
kunna få information om vilka planer som finns för VA-försörjningen inom olika delar av kommunen.
Underhåll och förnyelse av det kommunala ledningsnätet
ska ske på ett hållbart sätt. Detta för att minska förlusten av
renvatten på väg till kund, minska mängden tillskottsvatten
till spillvattennätet, verka för att minska förekomst av bräddningar och förebygga källaröversvämningar.
Kommunen har även en dagvattenpolicy från 2005. Policyn
gäller hantering av dag- och dräneringsvatten. Dagvattenpolicyn är under revidering och en ny förväntas beslutas under
2018.

Ställningstaganden
ȫȫ Det allmänna ledningsnätet ska bytas ut med en

förnyelsetakt av en procent per år.
ȫȫ Mariestads kommun arbetar aktivt med att uppfylla

lagen om allmänna vattentjänster genom utbyggnation
av den allmänna VA-anläggningen.
ȫȫ Kommunens vattentäkter ska skyddas så att hälsosamt

dricksvatten kan produceras även i framtiden.
ȫȫ Mariestads kommun ska utföra de åtgärder på vatten-

och avloppsreningsverk som krävs för att trygga en säker
reningsprocess även i framtiden.
ȫȫ Kommunen förordar kretsloppsanpassade

avloppslösningar och gemensamhetsanläggningar för
avlopp utanför kommunalt verksamhetsområde.

ILLUSTRATION 3.15: Återvinningsstationer

Avfallshantering
Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till
en anläggning där det kan återvinnas eller förvaras. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall och återvinning i Mariestad sedan januari 2016.
Av kommunens avfallsdeponiner är det endast vid Bångahagen som det fortfarande pågår verksamhet. Deponeringsverksamheten upphörde 2008. Inkommet verksamhetsavfall skickas
i huvudsak till material- eller energiåtervinning. Det avfall som
deponeras skickas till Kartåsens avfallsanläggning (Lidköpings
kommun) eller Rödjorna (Suez) för deponi. Brännbart hushållsavfall hanteras i Skövde Värmeverk, där avfallet bränns och
omvandlas till fjärrvärme och elektricitet. Insamlat matavfall
hanteras vid Falköpings biogasanläggning för produktion av
fossilfritt drivmedel ochcirkulation av näringsämnen då restprodukten ersätter konstgödsel på åkermark och i jordar.
Sortering av matavfall har pågått från skolkök under ett
antal år. Insamlingen av matavfall från villor påbörjades under
2016/2017. Insamling av matavfall från flerbostadshus bedöms
vara helt uppstartad under 2018.
Bångahagens avfallsanläggning består idag aven återvinningscentral, mottagning och mellanlagring av farligt avfall
från hushållen, kompostering av trädgårdsavfall, omlastning av
hushållsavfall, mottagning av icke-farligt verksamhetsavfall och
sluttäckning av den fd deponin. Sluttäckningen utförs i enlighet
med av länsstyrelsen godkänd avslutningsplan. När sluttäckningen är klar kommer den före detta deponin vara en gräsbeklädd kulle med god avrinning av vatten. Arbetet samordnas av
AÖS, men bekostas av kommunen.
Från deponier kan utlakning av metaller och andra ämnen
ske, vilket kan skada mark samt yt- och grundvatten. Lakvatten
kring Bångahagen samlas därför upp och behandlas vid Mariestads reningsverk.
Buller från maskiner och transporter till och från anläggningen är en annan störningskälla. Vidare kan omlastning av
hushållsavfall medföra luktstörning.
I dagsläget finns det 15 återvinningsstationer i hela kommunen. Fler invånare och större miljömedvetenhet hos allmänheten kommer att ge behov av fler av återvinningscentraler och
verksamheter för återbruk. Det är viktigt att mark säkerställs för
detta. Kommunen strävar efter en ekonomiskt och miljömässigt
hållbar hantering av hushållsavfall och att säkerställa cirkulära

Återvinningsstation

flöden och slutna kretslopp för materialförsörjning. Kommunens målsättning är därför att all avfallshantering ska ske så att
utsläpp till luft och vatten minimeras. För att nå målet så strävar
kommunen efter att varje bostadsområde ska ha en gemensamhetsanläggning för insamling och avfallshantering. För att detta
ska fungera på detta sätt behöver det finnas en juridisk part som
ansvarar för denna anläggning. Det skulle kunna utgöras av en
samfällighetsförening, som bildas av fastighetsägarna i området. Tack vare den lokala hanteringen minskar bilberoendet.
Kommunen ska uppmärksamt följa forskning och utveckling
inom de kommunaltekniska systemen med inriktning mot att
använda uthållig och kretsloppsanpassad teknik.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar infrastruktur

för avfall, återvinning och återbruk.
ȫȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av resursflöden

och näringsämnen.
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ILLUSTRATION 3.16: Riksintresse för totalförsvaret

Försvar
Mariestads kommun berörs delvis av det influensområde för
luftrum som finns runt riksintresset Karlsborgs övningsflygplats. Inom influensområden för luftrum finns en maximalt
tillåten totalhöjd (i meter över havet) för objekt vilken
baseras på MSA (Minimum Safe Altitude) för den aktuella
flygplatsen. Denna totalhöjd måste respekteras, annars finns
risk att påtaglig skada på riksintresset uppstår.
Försvarets intressen kan framför allt påverkas av master,
vindkraftverk och andra höga byggnader. I hela landet ska
objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 50
meter inom tätort samrådas med försvarsmakten.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen avser att beakta riksintressen för

totalförsvaret i sin fysiska planering
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Miljö, hälsa, säkerhet
Planering av framtida mark- och vattenanvändning ska alltid
ta hänsyn till säkerhet och förebyggande av skador. Enligt PBL
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet. I vissa fall krävs att åtgärder görs för att reducera riskerna.
Det kan exempelvis handla om särskilda krav på markanvändning, skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder. Kommunen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig för bebyggelse
eller annan markanvändning, och länsstyrelsen har tillsynsansvaret över den kommunala planeringen.
Mariestads kommun arbetar aktivt för att säkerställa en
god beredskap för att hantera störningar i samhället. Betydelsefulla tematiska tillägg till ÖP för detta arbete är Risk- och
sårbarhetsanalys (antagen 2015) samt Klimatanpassningsplan
(antagen under våren 2017). De risker och hot som diskuteras
är plötsliga förändringar som elavbrott, störningar i telekommunikationer och datorstöd, översvämningar, värmeböljor och
liknande påkänningar. Förberedelserna inkluderar skriftliga
planer för hur störningar och kriser ska hanteras, samt krishanteringsövningar. Huvudinriktningen är att genom en framsynt
samhällsplanering och helhetssyn i det vardagliga arbetet förebygga hot och risker samt lindra konsekvenser av störningar
och olyckor.

Buller och vibrationer
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska Trafikverket och
kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga buller och
upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Mindre kommuner
(exempelvis Mariestad) bör istället redovisa i sina översiktsplaner var infrastrukturen ger bullerproblem. På det viset
visar kommunen tydligt var det krävs varsamhet eller särskilda
åtgärder i detaljplaneringen. Risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg bör också beaktas i planeringen.
De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och
järnvägstrafik. Bullret inverkar på vår trivsel men kan också
påverka vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. Nationella
rekommenderade riktvärden gäller i hela landet. Vid tillämpning av dessa bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. Även industriverksamheter
kan orsaka buller och det kan behövas ett visst skyddsavstånd

till eventuellt närbelägna bostäder för att minska störningarna.
I kommunens bullersaneringsplan redovisas bullersituationen i
Mariestad. Den bör dock uppdateras.
I närheten av vägar och järnvägar kan vibrationer från
trafiken utgöra en olägenhet för boende och de som vistas i
närliggande lokaler. Vid planering av områden invid större
transportleder kan det dock krävas att vibrationer utreds i
samband med detaljplaneläggning och lovgivning. I Sverige
finns Svensk Standard (SIS) samt Trafikverkets riktvärden att
gå efter. Många kommuner följer det som anges av SIS och
anser att en måttlig störning är acceptabelt. Enligt SIS (SS
460 48 61) är det en måttlig störning när vibrationer uppmäts
till 0,1-1,0 mm/s vägd RMS. Över detta räknas som sannolik
störning. När Trafikverket bygger nya eller väsentligt bygger
om vägar eller järnvägar är riktvärdet att 0,4 mm/s vägd RMS
ska klaras nattetid. För befintlig bebyggelse gäller 1,0 mm/s
vägd RMS.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen

inte sker på platser som är utsatta för hälsofarliga bulleroch vibrationsnivåer.
ȫȫ Vid detaljplanering i utsatta lägen ska bullerberäkningar

redovisas enligt Boverkets riktlinjer.
ȫȫ Trafikverkets riktvärden ska följas: 0,4 mm/s vägd

RMS (nya områden) och 1,0 mm/s vägd RMS (befintlig
bebyggelsemiljö).

Strålning
Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat
rymden och marken. Strålning från elektromagnetiska fält
och radon kan påverka människors hälsa negativt.
Socialstyrelsen gav 2005 ut ett bedömningsunderlag för
elektromagnetisk strålning som översiktsplanens ställningstaganden grundar sig på. Enligt bedömningsunderlaget ser
man ingen riskökning under 0,4 mikrotesla. Det vetenskapliga
underlaget anses dock fortfarande inte vara tillräckligt gediget
för att man ska kunna sätta ett gränsvärde, men 0,4 mikrotesla har använts i många kommuner som utgångspunkt för
kommunernas riktlinjer. Det finns generella byggnadsförbud
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för bebyggelse där människor vistas varaktigt, läs mer på sidan
178.
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som skadar
hälsan. I bostäder kan den komma från tre källor: från marken
under och omkring huset, från byggnadsmaterial och från
vatten, framförallt från bergborrade brunnar. Den högsta
tillåtna radonhalten i byggnader enligt Boverkets byggregler,
BBR, är 200 Bq/m³. Livsmedelsverket har utfärdat gränsvärden för radon i dricksvatten.
I Mariestads kommun finns enbart mindre markområden
med förhöjd risk för radon.

Ställningstaganden:
ȫȫ Kommunen avser att följa det generella

byggnadsförbudet (130m från 400-kV, 80m från 220-kV,
20m från 130-kV).

Luftkvalitet
Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för
sex typer av ämnen i luft. De är kvävedioxider och kväveoxider,
partiklar (pm 10), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid.
Utförda mätningar och beräkningar visar inte på risk för överskridande av någon norm i Mariestad kommun. Kommunen
är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst som ansvarar för
övervakning. Kommunen utför även mätningar i egen regi.
Mätningar utförs månadsvis av partiklar samt återkommande
var tredje år för kvävedioxid och lättflyktiga organiska kolvä-

Vägd hastighet
[RMS 1s]

Upplevelse

Måttlig störning

0,4 – 1,0 mm/s

Ger i vissa fall anledning till
klagomål.

Sannolik störning

> 1 mm/s

Kännbara vibrationer och
upplevs av många som
störande.

TABELL 3.X: för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460
48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av
komfort i byggnader” (Standardiseringen, 1992-09- 09). Värden nedan
avser vägd hastighet.
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ten. Enstaka undersökning av metaller, PAH och bens(a)pyren
har utförts.
Mätningar av utsläpp av VOC, d.v.s. flyktiga organiska
föreningar, gjordes 2016 i Mariestads kommun och det
framgick då att 60 % av utsläppen var lägre år 2013 än år 1990.
Utförda mätningar visar även att halterna sjunkit sedan 1990talet. Mätningar från 2004 och 2013 visar inte på någon risk
att miljökvalitetsnormen på 5 μg/m³ för bensen överskrids.
Halterna överskrider dock miljömålet på 1 μg/m³ i flera punkter. Mätningarna har dock genomgående genomförts under en
månad vintertid då halterna förväntas vara höga. Det är därför
oklart om miljömålet klaras eller ej.
Partiklar (PM10 och PM2,5) avser partiklar vilkas storlek är
mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer. Dessa kan bestå av
sot, damm, emissioner från motorer och lokala eldstäder eller
av naturliga partiklar som pollen och havssalt. Partiklar kan i
sig själva irritera andningsvägarna men dessutom kan de bära
med sig hälsoskadliga ämnen, såsom tungmetaller och tunga
kolväten, som fäster vid partiklarnas yta. Större partiklar fastnar i de övre luftvägarna medan mindre partiklar kan tränga
ned i lungalveolerna och vidare ut i blodbanorna. Höga halter
av partiklar kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Kvävedioxid (NO2) har sitt huvudsakliga ursprung i förbränning och har en stark koppling till fordonstrafik. Kvävedioxid
orsakar bl.a. astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och
nedsatt infektionsförsvar. Kvävedioxid bidrar till ozonbildning,
övergödning och försurning.
VOC är ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga organiska ämnen. Det mest omtalade av dessa är bensen för vilket
det finns en miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de
övriga ämnena i gruppen, cancerogent och har sitt ursprung
från trafik och småskalig vedeldning.

Ställningstagande
ȫȫ Kommunen avser att övervaka och bibehålla en god

luftkvalitet.

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun. Både
för växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent
vatten i Vänern och Tidan och övriga vattendrag är viktigt för
naturupplevelser, fiske, bad, dricksvattenkvaliteten och för
turismen. För att trygga framtida generationers vattenresurser
så får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt.
Framtagna miljökvalitetsnormer (MKN) anger gränsvärden
för vattnets status och är juridiskt bindande. I alla planeringssammanhang är det viktigt att utreda och minimera risker för
försurning och ökad näringstillförsel till vattendrag och sjöar.
En ökad andel hårdgjorda ytor i staden kräver genomtänkta
dagvattenlösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. I
Mariestad omfattas 6 sjöar och 15 vattendrag samt 8 grundvattenförekomster av fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabell
2.1. De främsta anledningarna till att miljökvalitetsnormerna
inte nås är fysisk påverkan av vattendrag, t.ex. vandringshinder,
samt för höga halter av näringsämnen i vatten.
I kommunens vattenkvalitetsanalys från 2016, konstaterades att halterna av fosfor är låga i sjöarna Vänern, Unden
och Viken. Sjön Viken verkar dessutom ha en ökande trend.
Ymsen och Östen samt jordbruksåarna Tidan och Friaån har
höga till mycket höga fosforhalter. Alla tre vattendragen har
idag måttlig eller otillfredsställande ekologisk status med avseende på näringsämnen. Friaån, och möjligen även Tidan, ser
ut att ha en trend med ökande halter sedan slutet av 1990-talet.
Transporterna av fosfor i vattendragen ökar och därmed ökar
även risken för övergödning. Kommunen har dragit slutsatsen
att målet inte klaras idag.
Halterna av kväve är höga i Vänern, Ymsen och Östen.
Dessutom är kvävehalterna i Tidan och Friaån mycket höga.
I Ymsen verkar halterna ha ökat sedan slutet på 1990-talet. I
Tidan ser de däremot ut att ha minskat under samma period.
Transporterna visar en stillastående eller nedåtgående trend.
Vattendragen i Mariestad uppvisar, liksom de flesta vattendrag i södra Sverige, en tydligt ökande trend av vattenfärg och
grumlighet. Orsaken till detta är inte klarlagd, men teorier
pekar på klimatförändringar, förändrad markanvändning samt
minskad försurning som orsaker.
Det råder i nuläget bristande kunskap vad gäller förekomsten
av miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljö.
Utökad kunskap om dessa förekomster bedöms vara viktiga

frågor för framtiden med tanke på dricksvattenkvalitet, miljön
för djur och växter och för de badande på de kommunala
strandbaden
Kommunen deltar i övervakning av vattenkvalitet genom
Tidans Vattenförbund och Vänerns Vattenvårdsförbund.
EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa ska
vara av bra kvalitet. För att nå dit betonas EU:s ramdirektiv för
vatten (vattendirektivet), liksom vikten av en aktiv medverkan
från olika aktörer och allmänheten. Den kommunala översiktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig
planering av vattenresurserna.
Besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram tas av
Vattendelegationen, som presenterar innebörden av miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvaliteten innebär att god ekologisk status, god kemisk status och
god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år.
Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god
status är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner.
Beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för
förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den
13 december 2016. Programmet innehåller 8 punkter riktade
mot kommunerna. Dessa är:
1.

2.

3.

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken
inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter
som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar
att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: a) utsläppen av
kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas
samt att, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till
vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av
sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så
att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av
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4.

5.

6.

7.

8.
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näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande
ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på
grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från
enskilda avlopp, genom: a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) att
prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska
påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för
den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen.
Kommunerna behöver särskilt: a) anordna erforderligt
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn, b) göra en översyn av
vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens
införande och vid behov revidera skyddsområdets
avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, d) uppdatera
översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden
ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets
fastställande.
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd
med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre
år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i
samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska
hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgär-
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der vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast
tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunens arbete med åtgärdsprogrammet för

Västerhavets vattendistrikt ska fullföljas.
ȫȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av

växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion
samt för att gynna den biologiska mångfalden.
ȫȫ För att trygga framtida generationers vattenresurser

får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller
kemiskt. Avloppsvatten och dagvatten behöver genomgå
tillräcklig rening innan det släpps ut. Alternativ till
hårdgjorda ytor ska eftersträvas där så är möjligt.
Skyddet mot oavsiktliga utsläpp bör förbättras vid
utveckling av nya verksamhetsområden och vid
infrastrukturprojekt.
ȫȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och

mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas
när så är möjligt.
ȫȫ Kommunen avser att genomföra projekt som leder till

att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, såväl Vad gäller
fysisk påverkan som vattenkvalitet, samt inarbeta dessa i
den fysiska planeringen.
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ILLUSTRATION 3.17 Primära och sekundära transportvägar för farligt
gods.

Farligt gods
Sett till de tekniska riskerna utgör Mariestads kommun en strategisk knutpunkt i Västra Götalandsregionen. Här möts vägar,
järnväg och sjöfart. En stor andel godstransporter passerar
genom kommunen (både på väg, järnväg, sjö och på Göta
kanal), däribland farligt gods. Mariestad har också verksamheter och förorenade områden som kan medföra risker för
omgivningen.
Primära transportleder för farligt gods är väg 26 och E20.
Hela det statliga järnvägsnätet kan vara aktuellt för transport
av farligt gods. Sekundära transportleder i kommunen är väg
201, väg 202 samt del av Stockholmsvägen, Mariagatan, Norra
vägen, Katthavsvägen, Strandvägen, Hamngatan, Marieforsleden och södra delen av Göteborgsvägen i Mariestads tätort.
Arbete pågår med att upphäva Marieforsleden väster om
Göteborgsvägen som sekundär led för farligt gods.
Kommunen tillämpar riskpolicyn ”Riskhantering i detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder av farligt gods”. Policyn slår fast att riskhanteringsprocessen ska tillämpas vid planering inom 150 meter från farligt
godsled. Avståndet gäller all typ av ny bebyggelse men behovet
av hantering varierar med platsspecifika förhållanden.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen

inte sker på platser som är utsatta för risker från
transporter av farligt gods. Vid bebyggelseutveckling i
utsatta lägen ska åtgärder genomföras för att nå aktuella
lagkrav och rekommendationer.
ȫȫ Kommunen tillämpar riskpolicyn ”Riskhantering i

detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning
intill transportleder av farligt gods” (Länsstyrelsen,
2006) vid exploatering närmare än 150 meter från farligt
godsled.
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Klimatanpassning och
översvämning

i tätbebyggt område. Den totala nederbördsmängden per år
förväntas öka med 10–25 procent, framför allt vintertid. Med
tanke på den ökande temperaturen kommer nederbörden mer
sällan att falla som snö. Intensiv nederbörd i form av skyfall
Mariestads kommun påverkas av pågående och kommande
förväntas öka kraftigt. Den ökande nederbörden medför
klimatförändringar. Hur stora förändringarna förväntas bli
också större flöden i Vänern och Tidan. En översvämningsnivå i Vänern som statistiskt sett inträffar en gång per 100 år
beror på hur stora utsläpp som ligger till grund för beräkning(version
2017.1)
arna. Årsmedeltemperaturen förväntas öka med 3–5 grader
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100-årsregn
Beräknad maxgräns
Vänerns högsta
beräknade nivå

ILLUSTRATION 3.18: Översvämningsrisk för Vänern och Tidan. Kartan redovisar Vänerns högsta beräknade nivå. Området
är indelat i fyra zoner som används i kommunens planeringsarbete.
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bebyggelse tar hänsyn till de ökade översvämningsriskerna.
Mer intensiv nederbörd medför också konsekvenser inom
många olika verksamhetsområden i Mariestads kommun.
Exempelvis påverkas bebyggelse, infrastruktur och tekniska
försörjningssystem. Dessa konsekvenser kan inte enbart hanteras genom att öka kapaciteten i ledningsnät för dagvatten. Det
krävs också åtgärder som förhindrar och fördröjer vattnets
väg ner i dessa nät. Den största utmaningen, som konstaterades i klimatanpassningsplanen för Mariestads kommun,
är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet.
Exempelvis är delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat
ens för dagens regnmängder. En ökad mängd skyfall medför
därför större problem om inte anpassningsåtgärder genomförs.
Ett annat exempel är fastigheter och andra konstruktioner
som ligger i områden med större översvämningsrisker från
Vänern och Tidan. När ny bebyggelse planeras och uppförs,
däremot, kan hänsyn tas till förväntade klimatförändringar.
Därmed minskar sårbarheten. I klimatanpassningsplanen har
det tagits fram ett åtgärdsprogram som, om det genomförs,
bidrar till att Mariestads kommun står robust mot de förväntade klimatförändringarna. Det är av stor vikt att kommunens
klimatanpassningsplan förankras och uppmärksammas inom
de olika kommunala verksamheterna. Kommunen avser att
för ny bebyggelse och ny markanvändning följa länsstyrelsens
rekommendationer, som här beskrivs: Översvämningszonerna
för Vänern är indelade i fyra zoner. Zonindelningen är kopplad
till riskgrad. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning
inträffar högst och i zon 1 är den lägst. En översvämningszon
definieras av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt
i markens nivå. Det innebär att zon 4 utgörs av intervallet
mellan medelvattennivån och 100-årsnivån, zon 3 av intervallet mellan 100-årsnivån och 200-årsnivån, och zon 2 mellan
100- årsnivån och beräknad högsta vattennivå. Zon 1 utgörs
av all mark över nivån för beräknad högsta vattennivå. Inom
markområden med stor sannolikhet för översvämning och
som hotas av 100-årsflöde (zon 4) bör det inte tillkomma
någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som
garage och uthus. Inom zon 2 och 3 kan samhällsfunktioner av
mindre vikt lokaliseras med vissa åtgärder. Inom markområden

med låg sannolikhet för översvämning och områden som inte
hotas av 100-årssflöde eller beräknad högsta vattennivå (zon
1) bör riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt
lokaliseras. Även sammanhållen bostadsbebyggelse bör placeras
ovanför nivån för beräknad högsta vattennivå.

Ställningstaganden
ȫȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av

växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion
samt för att gynna den biologiska mångfalden.
ȫȫ Kommunen anser att Vänerns dämningsnivåer med

naturanpassade tappningsstrategier ska säkerställas på
en nivå som inte äventyrar funktion och utveckling av
lokal bebyggelse och infrastruktur.
ȫȫ Kommunen avser att för ny bebyggelse och infrastruktur

följa länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning
och klimatanpassning.
ȫȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på

platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade
risker för ras och skred.
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Erosion

Förorenad mark

Risken för ras och skred är en funktion av släntgeometri,
jordarter, vegetationstyp, grundvattenförhållanden och mänsklig aktivitet. Generellt kan sägas att risken är störst vid stränder,
raviner och sluttningar med fina jordarter.
I dagsläget finns ras- och skredrisk framför allt utmed vissa
delar av Tidan. Det finns också områden nära Vänern som
består av så kallad utfyllnadsmark, där stabilitetsproblem i
form av sjunkhål kan inträffa vid översvämningar. Mariestads
kommun ligger i ett område som enligt Statens Geotekniska
Institut (SGI) har medelhöga risker för ras och skred.
Lutningsanalys för skred i finkorning jordart utförd av
Statens geotekniska undersökning (SGU) i samverkan med
SGI visar att vissa områden i kommunen bör betraktas som
aktasamhetsområden. Dessa områden påverkar inte utpekade
områden för ny bebyggelse.
Enligt kartläggning av potentiellt hög eroderbarhet från SGI
framträder att det i två utpekade LIS-områden kan förekomma
risker för erosion. Dessa områden är Sundsören/Ekenäs samt
Snapen. En detaljerad undersökning av ersionsionsrisk ska ske
vid utbyggnad av dessa områden.
Hur riskerna för erosion, ras och skred utvecklas i takt med
ökad nederbörd, högre nivåer i Vänern och flöden i Tidan är
svårt att bedöma. Det är dock sannolikt att riskerna kommer
att öka.

Behovet av både bostäder och arbetsplatser i Mariestad ökar.
Med ansatsen att förtäta redan utbyggda områden kommer
intresset för att exploatera förorenade områden att bli större.
All exploatering måste vara hållbar. Miljö- och hälsorisker
vid förorenade områden måste därför bedömas ur både kort
och långt tidsperspektiv. Kommunen måste också verka för att
efterbehandlingsåtgärder vidtas i alla mark- och vattenområden som är så förorenade att de medför oacceptabla risker för
hälsa, miljö eller naturresurser. Miljöbalkens bestämmelser
gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som
är så förorenade att det finns risk för människors hälsa och
miljö. I egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare
har kommunen i vissa fall även ett direkt ansvar för att åtgärda
förorenad mark.
I Mariestads kommun finns ungefär 60 misstänkt förorenade
områden. Information om förorenade områden identifieras
och hanteras med hjälp av kommunens miljö- och byggavdelning. När detaljplaner och exploateringsärenden tas fram
ansvarar planavdelningen för att utreda om markförhållanden
är lämpliga för byggnation. Miljöavdelningen ansvarar för att
inventera pågående verksamheter och är tillsynsmyndighet för
de flesta objekt i Mariestads kommun.
Med tanke på att översvämningar förväntas bli vanligare
utgör risken för läckage från förorenade områden ett hot, genererat av den höga grundvattenytan. Läckage av föroreningar
kan vara hälsofarligt. Det finns i kommunen runt 15 områden
med konstaterade eller misstänkta föroreningar som skulle
översvämmas vid ett 100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå
i Vänern på +46,46m (rh2000). Känsliga områden är Katthavet, Mariestads hamnområde och Haggården.

Ställningstagande
ȫȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av

växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att
minska risken för ras, skred och erosion.
ȫȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på

platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade
risker för ras och skred.
ȫȫ Kommunen avser att för nya områden följa strategier

som beskrivs i kommunens klimatanpassningsplan.
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KARTA 3.19: Kända förekomster av markföroreningar

Ställningstaganden
ȫȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och

mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas
när så är möjligt.
ȫȫ Kommunen ska verka för att förorenade markområden

åtgärdas.
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Hänsynskarta

Förordnanden
Naturreservat
Natura 2000
Nationalpark
Strandskydd
Naturvärden
Fågelskyddsområde
Skyddsvärda träd
Riksintressen
Byggnadsminnen
Fornlämning
Kulturmiljövård
Friluftsliv
Naturmiljövård

ILLUSTRATION 3.20: Hänsynskarta
Kartan finns som separat dokument i större skala
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Övriga natur- & kulturvärden
Nyckelbiotop/ Biotopskydd
Sumpskog
Landskapsbildsskydd

DEL 4

Strategiska projekt
och fortsatt arbete

Planeringens
genomförande
Principer, strategier och åtgärder
Översiktsplanens målsättning är att skapa lokalt handlingsutrymme för att hantera framtida förändringar. För att utvidga
det lokala handlingsutrymmet krävs ett proaktivt planeringsarbete som driver planens genomförande. Det är som genomförda förändringar som förutsättningar för lokal utveckling
kan skapas och hänsyn till både allmänna och enskilda intressen säkerställas. I fördjupningar och utredningar som ligger till
grund för arbetet med översiktsplanen presenteras användbara
strategier för att guida den kommunala planeringen och överbrygga glappet mellan planering och genomförande. Dessa har
inarbetats i översiktsplanen och utvecklats med utgångspunkt
i hela kommunens utveckling. Kommunens olika delar och
utvecklingsområden kan med sina resurser på så sätt bidra till
kommunens utveckling i stort. I fördjupad översiktsplan för
Mariestad pekas genom tre övergripande principer på strategier för tätortens utveckling. De tre principerna är: Aktivera
och synliggöra Vänerns och Tidans strandområden; Koncentrera nya funktioner till områden med bäst förutsättningar för
handel och service samt; Tillgängliggöra tätortens olika delar
på nya sätt genom att skapa nya fysiska kopplingar mellan
stadens olika bebyggelseområden. Principerna från FÖP
Mariestad har inarbetats i översiktsplanen. FÖP Mariestad
kommer fortsättningsvis utgöra kunskapsunderlag i planeringen men upphävs i och med antagande av ny översiktsplan.
Gemensamt skapas på så sätt förutsättningar för att stärka
tätortens kvaliteter, motverka segregation och säkerställa en
långsiktigt hållbar utveckling. Som stöd för genomförandet
av den fördjupade översiktsplanen för tätorten finns utpekade
nyckelprojekt med syfte att driva planeringen framåt och
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stärka den lokala utvecklingen. Motsvarande tankegång om
planeringens genomförande ligger till grund för översiktsplanens genomförandestrategier som pekar ut ett antal strategiska projekt som kommunen avser att driva för att utveckla
kommunen enligt visionen och översiktsplanens målsättningar. I de strategiska projekten är de utpekade åtgärderna i
landsbygdsstrategin inarbetade (Arbeta med gestaltning i de
mindre orterna; Förbättra kollektivtrafiken; Främja entreprenörer; Fortsätta utbyggnaden av fibernät; Skapa förutsättningar för intermodalitet (byte mellan olika trafikslag) och
hållbart resande; Skapa förutsättningar för boende.)

Genomförandeorganisation
Övergripande för att genomföra de strategiska projekten och
därmed översiktsplanens intentioner krävs att det finns resursförsörjda strukturer som ger stöd åt den lokala utvecklingen.
Detta gäller framförallt att det inom kommunen formas en
organisation med samverkan mellan olika sektorer och mellan
politik och tjänstemän för att genomföra översiktsplanen. Det
betyder även att offentlig sektor på både kommunal, regional
och nationell nivå behöver arbeta gemensamt, tillsammans
med näringsliv, ideellsektor, boende och andra lokala aktörer
runtom i kommunen. Både för att synliggöra konkreta utmaningar som behöver åtgärdas och för att gemensamt ta reda
på hur detta kan ske på ett sätt som stärker den kommunala
och lokala utvecklingen. Detta tvärsektoriella samarbete bör
även utveckla arbetet med sociala konsekvensanalyser i tidiga
skeden.
Tematiskt finns det även i kommunens klimatanpassningsplan och bostadsförsörjningsprogram förslag på åtgärder
som kontinuerligt behöver ingå i arbetet med den fysiska
planeringen. Klimatanpassningsplanen redovisar detaljerade
åtgärder för detta som utarbetats under rubrikerna: Liv och
Hälsa, Vattenmiljö, Naturmiljö, Jordbruk, Stadsplanering och
exploatering, Infrastruktur, Kulturmiljö, Fastigheter, Dricksvatten samt Dagvattenhantering och avlopp. Kommunens
målsättning är att översiktsplanen utgör underlag för sektorernas verksamhetsplanering.

Strategiska projekt
Sammantaget ger översiktsplanens principer, strategier och
åtgärder god ledning i det fortsatta kommunala planeringsarbetet. I arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen har även ett antal strategiska projekt identifierats.
Dessa behöver påbörjas för att säkerställa en positiv utveckling av kommunen. Projekten ses som strategiska delar av
den översiktliga planeringen eftersom de, förutom att bidra
till översiktsplanens konkreta genomförande, också medför
kunskapsutveckling när det gäller hur nya kompletterande
planeringsmodeller kan utformas. De strategiska projekten
är därmed kunskapsintensiva projekt som kräver att kommunen organiserar sig i nätverk med privat sektor, regionala och
nationella aktörer och med utbildnings- och forskningsinstitutioner.

1. Industriell förnyelse
Mariestad är en kommun där stora samhällsutmaningar
som tuffa klimatmål, en sårbar arbetsmarknad och behov av
industriell förnyelse, vänds till möjligheter. Vi är del av ett
biosfärområde och därmed också ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling. Med mod och handlingskraft tar Mariestad tillsammans med näringsliv, akademi och organisationer
ett helhetsgrepp för att skapa en hemmamarknad där lokala
företag utvecklar framtidens produkter. Demonstrationsplats
Mariestad arbetar för hållbara transportlösningar och energisystem. Tillsammans med Lunds universitet testar Mariestads
kommun ny teknik för laddning på väg – ett system som
möjliggör laddning av olika typer av helelektriska fordon.
Satsningen har ett tydligt näringslivsperspektiv – så kan
omställningen till elfordon bidra till industriell förnyelse, nya
arbetstillfällen och en hållbar miljö.

2. Utvidgad lokal arbetsmarknad
Att utvidga den lokala arbetsmarknadsregionen är av central
betydelse för utvecklingen av Mariestads kommun. För att ge
förutsättningar för en befolkningsökning är det viktigt med
fler arbetstillfällen.
En utvidgad lokal arbetsmarknad är också betydelsefull för
att stödja kompetensförsörjningen av det lokala arbetslivet och
öka konkurrenskraften i kommunens näringsliv. För att stärka
den lokala arbetsmarknadsregionen är det viktigt att pend-

lingsmöjligheter i nuvarande starka stråk bibehålls, men det
krävs också ett offensivt arbete för att öppna för mer pendling
i svagare stråk. För att utvidga den lokala arbetsmarknadsregionen är utvecklade kopplingar och pendlingsmöjligheter mot
Värmland och Örebro vidare mot Mälardalen betydelsefulla.
Även förbättrade resmöjligheter mot Lidköping och vidare
mot Trestad, genom ökad turtäthet och förkortade restider, är
viktiga. Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan, Västra stambanan,
riksväg 26, E20 och riksväg 44 är i detta arbete central infrastruktur. Samtidigt är utökade möjligheter att resa på stambanan mot Örebro samt mot Kristinehamn och Värmland på
regiontrafikens periodkort ett viktigt delprojekt.
Men ökade resmöjligheter räcker inte. Det krävs också ett
aktivt arbete med att överbrygga de historiska barriärer som
finns i Tiveden. Mediebevakning och samverkansprojekt kan
här vara betydelsefullt att utveckla. Andra viktiga delar är att se
över den fysiska gestaltningen av bytespunkter mellan trafikslag för att utöka komforten på resorna. Flera av dessa bytespunkter ligger utanför Mariestads kommun.
Att genom Skaraborgs samhällsbyggnadskollegium samt
med andra regionala aktörer och statliga myndigheter arbeta
med dessa frågor är därför avgörande. Kommunen har för
detta arbete målsättningen att korta restiden till Lidköping
till under 30 minuter samt nå Örebro på under 90 minuter.
Aktivt arbete för att säkerställa investeringar i den mellanregionala infrastrukturen ska prioriteras och utgör ett långsiktigt
strategiskt projekt för Mariestads kommun.

3. Demonstrationsplats samhällsbyggnad
En stor utmaning för planeringens konkreta fysiska genomförande är att det finns strukturella begränsningar i dagens
samspel mellan offentliga och privata aktörer. Den svenska
planeringsmodellen som utgår från att kommunerna planerar
och offentliga/privata aktörer genomför planeringen fungerade bra från slutet av 1940-talet till början av 1990-talet, då
den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten var jämn
i de flesta kommuner. Efter att fler och fler kommuner därpå
drabbats av en stagnerad befolkningsutveckling med svagare
ekonomisk tillväxt, har marknaden som genomförare visat sig
mindre villig. Samtidigt har avregleringar och bolagiseringar
av offentlig sektor medfört ett begränsat handlingsutrymme.
Samhället har därmed fått begränsad förmåga att säkerställa
planeringens genomförande i geografiska sammanhang med
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relativt svagare ekonomisk tillväxt.
Den ekonomiska tillväxten finns i Mariestads kommun men
avkastningen per investerad krona är ofta svagare än i områden
med en starkare marknad, vilket gör investeringstakten lägre.
Därmed blir den fysiska planeringen begränsad i sina möjligheter att styra samhällsutvecklingen och säkerställa balans
mellan intressen samt perspektiv på hållbar utveckling.
Utmaningarna beror också på strukturella inlåsningar, där
finansiering i lägen med svagare tillväxt ofta blir problematisk.
I Mariestads kommun innebär det exempelvis svårigheter att
få lån i vissa lägen, vilket begränsar möjligheterna att driva den
lokala utvecklingen. En begränsad marknad med låg konkurrens hämmar även marknadens innovationsförmåga, vilket
över tid utgör ett problem för att utveckla bebyggelse och
stadsbyggnad av hög kvalitet.
Begränsad konkurrenskraft och innovationsförmåga orsakar
även problem för exempelvis projekt som ska förtäta redan
bebyggda områden samt anpassa markanvändning och
bebyggelsens innehåll till nya behov. Intressekonflikter som
ofta uppstår vid förändring inom befintlig bebyggelse hanteras
istället genom att ta naturmark i anspråk, vilket riskerar att
öka miljöpåverkan. Långsiktigt ökar det också kommunens
investeringar i infrastruktur och offentlig service genom glesare
bebyggelse.
Sammantaget ger detta behov av nya samverkansmodeller
mellan offentlig, privat och ideell sektor. Kommunens investeringar i centrala fastigheter via allmännyttan kan här ses som
ett referensprojekt för hur man kan utöka möjligheterna att
anpassa bebyggelsen till nya behov genom att lokalt utveckla
nya modeller. Detta arbete kan också inspirera till att testa
andra samhällsbyggnadsmodeller för att långsiktigt säkerställa
planeringens genomförande.
På samma vis som industriell förnyelse syftar till att etablera
en demonstrationsplats för ladd-infrastruktur och nya transportlösningar, kan ett samlat och strategiskt arbete med nya
samhällsbyggnadsmodeller utvecklas till en demonstrationsplats för samhällsbyggnad i mindre kommuner. Pågående
samarbeten inom högskoleplattformen Dacapo Mariestad
ses som utgångspunkt för detta arbete. Demonstrationsplats samhällsbyggnad utgör ett strategiskt arbete för att öka
kunskapen om planeringens genomförande med syfte att
säkerställa ett kvalitativt och långsiktigt hållbart utvecklingsarbete i alla kommunens delar. Arbetet inkluderar på så sätt både
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genomförandet av föreslagen infrastruktur som till exempel ny
väginfrastruktur, utökad tillgänglighet till tätortsnära naturmark, förtätning av bebyggelse för bostäder och verksamheter
i tätorterna, utvecklingen av landsbygdens bebyggelsemiljöer
och utvecklingen av kommunal verksamhet och service.

4. Gestaltningsprogram för landsbygden
Jord- och skogsbrukets produktion av mat, energi och råvaror
har historiskt format landsbygdens kultur- och naturmiljöer.
Dessa fysiska landskap utgör idag grunden för en mängd verksamheter som i många fall saknar direkt koppling till jord- och
skogsbruket.
Exempelvis är kultur- och naturmark av stor betydelse för
besöksnäringen och för livsstilsboende på landsbygden, men
de som bor och verkar på landsbygden har ingen direkt koppling till jord- och skogsbruksverksamhet. De finns snarare på
landsbygden på grund av natur- och kulturmiljöns estetiska
värden och de ekosystemtjänster som dessa möjliggör.
Det finns därmed flera olika intressen kring hur jord- och
skogsbrukets landskap ska förändras över tid. Med fler intressenter följer en ökad risk för konflikter mellan olika markanvändning. Balansen mellan privata och samhällsekonomiska
vinster kan troligen förbättras om det går att skapa lokala
samverkansprojekt kring markanvändning.
Ett sådant exempel kan vara att odlingar med energigrödor
estetiskt skymmer lokala kulturvärden som utgör besöksmål
för den lokala turismen.
Vid en omställning till biobaserad ekonomi kommer antalet
intressenter troligen att öka ännu mer, och på fler sätt än idag
påverka landskapets fysiska gestaltning. Den enskilda markägarens intressen behöver i detta arbete vara vägledande, men det
kan också uppstå situationer där de samhällsekonomiska eller
lokala ekonomiska intressena för annan markanvändning överväger. I sådana situationer kan fysisk planering vara ett verktyg
för att hantera konflikter. Genom lokala ekonomiska fördelningsmodeller kan fysisk planering också skapa större värden
för både den enskilda markägaren för den lokala ekonomin i
stort. Exempel på detta kan vara intäkter från besöksnäringen
som beror på en traditionell drift av jord och skogsbruksverksamhet. Idag saknas kompetens för att klargöra den mest optimala lösningen för att stärka den lokala ekonomin. Planeringskompetensen finns bland samhällsplanerare men kompetensen
kring rådgivning till enskilda markägare påverkas snarare av

jordbrukspolitiken, som hanteras av andra aktörer än stadsplaneringen. För att stärka den lokala utvecklingen behöver man
därför genomföra strategiska projekt som överbryggar glappet
mellan olika politik-, utbildnings- och praktikområden.
Det behövs också innovationer och ökad kunskap kring hur
de lokala värdena av ekosystemtjänster och biomassa kan öka
genom lokala kretslopp för lokala resurser, exempelvis mat,
energi och andra råvaror. Kompetens och infrastruktur för
lokal förädling är mycket viktigt för att öka den lokala ekonomiska avkastningen. Nya modeller för detta kommer att vara
avgörande för att övergången till en biobaserad ekonomi fullt
ut stärker kommunens ekonomiska utveckling.
Idag råder dessutom en stark dominans för de ekonomiska
aspekterna på samhällsplaneringen, vilket gör att lokala
ekologiska och sociala resurser som är svåra att överföra till
ekonomiska värden tenderar att exkluderas som utgångspunkt
för planeringen. För att möta även denna problematik behövs
metodarbete som klargör naturmarkens ekologiska, sociala
och ekonomiska värden. Den kunskapen är också viktig för att
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av naturmark kring
tätorterna.
Arbetet med metodutveckling för dessa frågor är strategiskt
viktigt för att stärka den lokala ekonomiska, ekologiska och
sociala utvecklingen. Vilka faktorer och kompetensområden
som behöver inkluderas är ännu ej kartlagt. Gestaltningsprogram för landsbygden ska därför ses som ett arbetsnamn, som
kommer att utvecklas när det strategiska arbetet påbörjas.

Fortsatt planeringsarbete
Till dessa strategiska projekt behöver ett antal tematiska och
geografiska fördjupningar genomföras i det fortsatta planeringsarbetet.
ȫȫ Turistisk utvecklingsprogram för Göta kanal
ȫȫ Utvecklingsprogram för skärgården med särskilt

fokus på prioriteringsordning för LIS-områdenas
genomförande. Fritids- och friluftslivet (båtliv,
naturhamnar etc).
ȫȫ Kommunövergripande utvecklingsprogram för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö.
ȫȫ Kommunövergripande grön- och
blåstrukturprogram.
ȫȫ Bullersaneringsplan
Gemensamt formar strategiska projekt och tematiska
fördjupningar underlag för att kontinuerligt vidareutveckla
översiktsplanen som ramverk för kommunens strategiska
planering. Ett betydelsefullt steg i detta arbete är att digitalisera översiktsplanens förslag till framtida användning av mark
och vatten. Tillgänglighet till dessa kartalager i kommunens
digitala kartsystem förenklar det dagliga planeringsarbetet och
bygglovshanteringen.
Revideringsarbetet av översiktsplanen är en kontinuerlig
fördjupning och utveckling av planen. Efter att de olika
fördjupningarna kompletteras utvecklas och revideras
översiktsplanen och aktualiseras. Ett kontinuerligt avstämnings- och aktualiseringsarbete är en viktig del i kommunens
genomförandeorganisation. Översiktsplanens genomförande
förutsätter en politisk process som definierar mål och tar strategiska beslut. Avgörande för översiktsplanens framgång som
utvecklingsstrategi är att planens förslag och förändringsarbete
kopplas till processer och arbetssätt som säkerställer planens
fortsatta utveckling och genomförande.

DEL 4 | STRATEGISKA PROJEKT & FORTSATT ARBETE

201

GRANSKNINGSYTTRANDE
2018-04-25

Diarienummer
401-7288-2018

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Mariestads kommun
Ert ärendenr KS 2016/00279
info@mariestad.se

Samhällsavdelningen
Torbjörn Sahl
Kulturgeograf
torbjorn.sahl@lansstyrelsen.se

Översiktsplan (ÖP), Mariestads kommun, Västra Götalands
län
Handlingar daterade 2018-02-26

Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av förslaget framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då
den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det
anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen är gedigen och tar på ett förtjänstfullt sätt avstamp i kommunens förutsättningar och roll i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsen har förståelse för den vilja och ambition att växa och utvecklas
som kommunen uttrycker i översiktsplanen. Planen ger god vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Postadress:

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
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Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som
föreslås i översiktsplanen vid Södra Laxhall och Skräddaretorp riskerar att
påtagligt skada riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4
miljöbalken. Kommunen behöver i kommande utredningar och detaljplanering visa att ny bebyggelse i Lyrestad längs Göta Kanal inte påtagligt skadar
riksintresset för kulturmiljövården. I övrigt bedömer Länsstyrelsen att riksintressena tillgodoses i översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5
kap. MB följs.
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Länsstyrelsen bedömer att ett av dessa, Södra
Kryparetorp (område 13), är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket MB.
Övriga tre områden (Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer
Länsstyrelsen utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven för
landsbygdsutveckling i strandnära läge.1
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och
som angår angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap.
PBL. Det gäller framförallt det som föreslås i området Strandgården västra
och Katthavet kring befintligt reningsverk.
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om LIS-områdena är
förenliga med kraven i MB, men när kommunen antagit en detaljplan eller
områdesbestämmelser är strandskydd, även utanför LIS-områden, en ingripandegrund för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För att exploatering
ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§ MB. Länsstyrelsen vill redan nu vara tydlig med att det för flera områden sannolikt
saknas särskilda skäl, utifrån nuvarande lagstiftning och praxis. Detta gäller
områdena Bäckatorpet, Södra Ekudden, Strandgården västra, Nolhagsfyren
och del av Gummerstadsvägen. I ljuset av nya vägledande domar gällande
tätortsutveckling som särskilt skäl för strandskydd är även Katthavsviken ett
sådant område. Det samma gäller för förslag i tätorterna Hassle, Lyrestad,
Odensåker och Ullervad.
Länsstyrelsen noterar att flera förändringar av förslaget har skett mellan
samråd och utställning av planen. Förutom förtydliganden och justeringar i

Tidigare granskningsyttrande över LIS-planen gäller samtidigt fortfarande. Det innebär
bland annat att Länsstyrelsens invändningar mot områdena Laxhall-Brommösund delområde 8c, Kryparetorp-Klippingsberg delområde 6c och Askevik delområde 1d kvarstår.
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text har planområden tagits bort och flera nya områden lagts till. Sammantaget handlar det om relativt stora ytor för ny bebyggelse som lagts till. Länsstyrelsen saknar en samlad redovisning av de förändringar i mark- och vattenanvändningen som gjorts mellan förslagen. Handlingarna bör kompletteras med detta.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och rörligt friluftsliv (4
kap. 2 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som
föreslås i översiktsplanen vid Södra Laxhall och Skräddaretorp riskerar att
påtagligt skada riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4
miljöbalken (se nedan).
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Kommunen föreslår i översiktsplanen ny bebyggelse i mindre områden
längs riksintresset Göta Kanal. Kommunen behöver i kommande utredningar och detaljplanering visa att ny bebyggelse i Lyrestad längs Göta Kanal inte påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövården.
I Lyrestad pekas också ett omvandlingsområde ut och i Sjötorp, ett så kallat
gestaltningsområde. Det är i översiktsplanen inte helt tydligt vad detta innebär, men Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att förändringarna sker i
samklang med värdena i riksintresset för kulturmiljövård.
Riksintresseområde för kulturmiljövård Göta kanal genomgår en revidering.
Beslut kring ny avgränsning förväntas tas under år 2018.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5
kap. MB följs.
Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.2 Länsstyrelsen bedömer att ett av dessa, Södra
Kryparetorp (område 13), är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket MB.
Övriga tre områden (Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer
Länsstyren utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Sedan tidigare (LIS-planen från år 2011) har kommunen nio områden utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
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Länsstyrelsen vill också påminna om tidigare granskningsyttrande3 över
LIS-planen. Synpunkterna från granskningsyttrandet kvarstår. Det innebär
bland annat att Länsstyrelsens invändningar mot områdena Laxhall-Brommösund delområde 8c, Kryparetorp-Klippingsberg delområde 6c och Askevik delområde 1d kvarstår.
Södra Laxhall (område 10)
Området är idag oexploaterat och hyser höga natur- och friluftsvärden. Området är utpekat som riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken,
samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§
miljöbalken. Dessutom pågår bildande av naturreservat i området. Norr om
området, vid Laxhall och Brommösund, finns sedan tidigare utpekade LISområden. Länsstyrelsen anser att Södra Laxhall inte är lämpligt som LISområde, då skadorna på strandskyddets syften kommer att bli för stora.
Länsstyrelsen anser även att en exploatering i det oexploaterade naturområdet kan medföra påtaglig skada på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
Snapen (område 11)
Området är beläget i direkt anslutning till Mariestads tätort och är ett friluftsområde som har mycket stor betydelse för strandskyddets syfte. Området kan därför inte komma ifråga som LIS-område. Länsstyrelsen ser heller
inte behovet av LIS på platsen. Om det finns idéer om anläggningar som utvecklar det rörliga friluftslivet ytterligare kan det prövas genom dispenser.
Skräddaretorp (område 12)
På platsen finns idag en mindre campingverksamhet, men området är relativt oexploaterat. Här finns höga friluftsvärden och området är utpekat som
riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken, samt riksintresse för
turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken. Direkt norr
om platsen pågår bildande av naturreservat. Länsstyrelsen anser att platsen
inte uppfyller LIS-kraven. Ett nytt fritidshusområde kommer inte att ge
några långsiktiga fördelar för samhället. Länsstyrelsen bedömer att exploateringen riskerar att medföra orimligt stor skada på strandskyddets syften
och på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
Södra Kryparetorp (område 13)
Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det finns en befintlig struktur som behöver stärkas. Området är begränsat i storlek och området närmast strandlinjen lämnas fritt. Länsstyrelsen anser att området uppfyller LIS-kraven.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap.
PBL.
Strandgården västra och Katthavet
Vid Strandgården västra, intill området Katthavsviken (som är ett planarbete
pågår för) planerar kommunen för ett 40-tal bostäder i nära anslutning till
kommunens reningsverk för avloppsvatten samt ett antal övriga miljöstörande verksamheter. I området finns också markföroreningar. Flera av de
frågeställningar och problem som är aktuella i samband med planerna för en
utbyggnad av Katthavsviken gäller även för Strandgården västra.4
En förutsättning för etablering av bostäder är att risken för skador på människors hälsa inte uppstår. Fördjupade utredningar krävs som visar markanvändningens lämplighet. Kommunen behöver säkerställa skyddsåtgärder.
Det kan handla om långtgående skyddsåtgärder för att platsen ska bli lämplig för bostäder. En del av verksamheterna kan behöva flyttas. Det bör av
kommande utredningar framgå vilka verksamheter som ska flyttas eller
vilka åtgärder som ska vara utförda. Det behöver också slås fast när åtgärder
och/eller flytt av verksamheter ska vara genomfört. Även markföroreningarna behöver utredas.
Innan utredningar, och tillräckliga skyddsåtgärder, kan visa att det är lämpligt med bostäder på platsen ser Länsstyrelsen ingen möjlighet till bostäder.
I översiktsplanen finns också Katthavet utmärkts om ett omvandlingsområde, med potential för förtätning. Fördjupade utredningar krävs för att visa
på lämpligheten i detta.
Vindbruk
Kommunens vindbruksplan från år 2010 innehöll sju områden lämpliga för
vindkraft inom Mariestads kommun. Två av dessa – område J (Västra Kinneskogen) och område K (Fredsberg) - är fortfarande aktuella och arbetas
in i översiktsplanen. Samtidigt kompletteras vindbruksplanen med ett ställningstagande om att vindkraft inte ska byggas ut inom radien 900 meter (35
dBA) från befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen bedömer att område J (Västra Kinneskogen) och K (Fredberg)
är lämpliga för vindkraft, men att föreslagna begränsningar om skyddsavstånd på 900 meter till bostäder strider mot rättspraxis och att det inte har
någon vetenskaplig eller objektiv grund. Vidare är det oklart vad kommunen
menar med 35 dBA inom parantes. Länsstyrelsen anser att en bedömning av
vilka skyddsåtgärder och begränsningar som är lämpliga och nödvändiga
4

Se Länsstyrelsens samrådsyttrande över detaljplanen, dnr 402-40271-2015.
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bör, med utgångspunkt i påverkan på människors hälsa och miljö, ske i det
enskilda fallet.
Översvämning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen följer rekommendationerna i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Ett nytt faktablad för Vänern publicerades november 2017 och kan nu användas som stöd. SMHI:s nivåer bör ligga
till grund för klimatanpassningsåtgärder såväl i översiktsplanen som i klimatanpassningsplanen.
Geoteknik
Vad gäller geotekniska säkerhetsfrågor har Statens Geotekniska Institut
(SGI), i yttrande daterat 2018-04-06, efterfrågat en tydligare strategi som
omfattar risker för befintlig bebyggelse, såväl som framtida bebyggelseområden. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Vidare saknas det för respektive bebyggelseområde bedömningar av risk för ras, skred och erosion. I
översiktsplanen hänvisas till samlad bedömning, men tydligheten ökar om
kommunen redovisar en bedömning för respektive bebyggelseområde.5

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna
intressen
Strandskyddade områden
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om LIS-områdena är
förenliga med kraven i MB, men när kommunen antagit en detaljplan eller
områdesbestämmelser är strandskydd, även utanför LIS-områden, en ingripandegrund för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För att exploatering
ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§ MB. Översiktsplanen föreslår flera exploateringar inom strandskyddat område. Länsstyrelsen vill redan nu vara tydlig med att det för flera områden sannolikt
saknas särskilda skäl, utifrån nuvarande lagstiftning och praxis. Detta gäller
områdena Bäckatorpet, Södra Ekudden, Strandgården västra, Nolhagsfyren
och del av Gummerstadsvägen. I ljuset av nya vägledande domar gällande
tätortsutveckling som särskilt skäl för strandskydd är även Katthavsviken ett
sådant område. Det samma gäller för förslag i tätorterna Hassle, Lyrestad,
Odensåker och Ullervad.
Jordbruksmark
Översiktsplanen föreslår utbyggnad på jordbruksmark, utan att redovisa att
ianspråktagandet av jordbruksmarken är förenligt med villkoren i 3 kap. 4 §
MB. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

5
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I översiktsplanen finns ett ställningstagande om att ianspråktagande av jordbruksmark i första hand ska ske i närhet av befintlig bebyggelse och samhällsviktig infrastruktur. I planen skriver kommunen att de har gjort rimlighetsavväganden för de större områdena med jordbruksmark som planeras att
tas i anspråk för bebyggelse. Några tydliga avväganden för respektive område finns inte redovisade i översiktsplanen. Det framgår inte vilka markområden som har utretts som alternativ till föreslagen jordbruksmark. Det innebär att utredning enligt 3 kap. 4 § MB behöver visas i senare skede vid detaljplaneringen.
Kulturmiljövärden
Kommunen föreslår stora exploateringar längs väg E20 utanför Mariestads
tätort. Dessa exploateringar riskerar att ge betydande negativa konsekvenser
för kulturmiljön. Ett sådant område är Sund Södra, 20 000 kvadratmeter ny
verksamhetsyta söder om E20.
Den hänsyn till landskapsbild som kommunen föreslår vid kommande detaljplanering av Sund Södra är något som bör gälla för fler områden.6 Länsstyrelsen anser att rekommendationer om att säkerställa siktlinjer, gärna
kompletterat med rekommendationer om en låg bebyggelse, bör gälla även
för övrig bebyggelse i områdena kring E20 och infarten till Mariestad/Göteborgsvägen.7 I inblicken mot Mariestad är det särskilt viktigt är att åsen med
Leksbergs kyrka bevaras synlig i landskapet.
Alla fornlämningar, kända eller inte kända, har samma lagskydd enligt kulturmiljölagen (KML). I områden planerade för bebyggelse kan det således
finnas fler fornlämningar än de som nämns i översiktsplanen. Länsstyrelsen
kan därför komma att ställa krav på arkeologiska utredningar i samband
med kommande detaljplanering. Länsstyrelsen rekommenderar också att för
omvandlingsområden och områden som planeras för nya bebyggelseområden bör befintlig bebyggelses och andra kulturhistoriska värden utredas.

Beredning
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät och Trafikverket.8 Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.
Detta beslut har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze efter
föredragning av kulturgeografen Torbjörn Sahl. I den slutliga handläggningen har även funktionschefen Andreas Lidholm deltagit.
Lisbeth Schultze

Torbjörn Sahl

Rekommendationen om att säkerställa siktlinjer i detaljplaneringen.
Såsom Hindsberg/Södra Hindsberg, Haggården, Södra och Norra Sund.
8
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 2018-03-19 meddelat att de avstår från att
yttra sig i ärendet, men hänvisat till myndighetens checklista gällande översiktsplaner.
6
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Inledning
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Mariestads
nya översiktsplan beskriver övergripande mål, strategier och
planeringsriktlinjer för att styra användningen av mark, och
vattenområden inom kommunens gränser. Strategier och
planeringsprinciper är framtagna för att bidra till att konsekvenserna av planens genomförande som helhet ska bli positiva
för miljö, såväl som socialt och ekonomiskt.
En översiktsplan bedöms alltid innebära en betydande
miljöpåverkan och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) tas fram. Syftet med en MKB är att den ska visa vilken
påverkan och vilka risker som en plan kan medföra utifrån
miljösynpunkt. En MKB för planer och program ska:
ȫȫ Beskriva miljöförhållandena och hur dessa kan

komma att utvecklas
ȫȫ Identifiera, beskriva och bedöma den betydande

miljöpåverkan som planen eller programmet kan antas
medföra på människans hälsa och på den biologiska
mångfalden.
ȫȫ Olika alternativa sätt att uppnå målen till planen och
programmet
En MKB ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn
till aktuell kunskap, bedömningsmetoder, planens innehåll och
detaljeringsgrad, allmänhetensintresse och med hänsyn till att
vissa frågor kan bedömas bättre i samband med andra planer
eller program. MKB:n ska identifiera och beskriva vilka direkta,
indirekta och samlade effekter samt konsekvenser planförslaget
har på människor och miljö. Den ska också, om möjligt, konsekvensbedöma alternativ till planen.
Den här miljökonsekvensbeskrivning fokuserar på de frågor
som kan innebära betydande miljöpåverkan på övergripande
nivå. En mer detaljerad redovisning av målkonflikter och
miljökonsekvenser görs dels under repsektive område i planen
och dels i kommande fördjupningar och detaljplaner. Den
bakomliggande fakta och analys som ligger till grund för de
bedömningar och ställningstaganden som görs i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas inte mer än sammanfattningsvis
av utrymmesmässiga skäl och för läsbarhetens skull.

MKB:n börjar med en sammanfattande redogörelse och
bedömning av miljöpåverkan inom de teman, miljömål och
miljökvalitetsnormer som senare redogörs för. MKB:n avgränsas
i omfattning, geografi och tid. Därefter redovisas också alternativen: ett nollalternativ där nuvarande översiktsplan och tillägg
utgör alternativet samt ett huvudalternativ där föreliggande
förslag till översiktsplan utgör alternativet.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt
Miljöbalken 6 kap. 12 § innehålla:
Sammanfattning av planens eller programmets innehåll,
dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta
planer och program.
2. Beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen, programmet eller ändringen inte
genomförs.
3. Beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan
antas komma att påverkas betydligt.
4. Beskrivning av relevanta befintliga, miljöproblem som har
samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap.
eller ett annat område av särskild betydelse för miljön.
5. Beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra
miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet.
6. Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark,
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv
samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
7. Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan.
8. Sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts,
vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ
och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes.
9. Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför.
10. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som
anges i 1-9.
1.
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Sammanfattning och
samlad bedömning
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av översiktsplanens
påverkan och miljökonsekvenser med avseende på framförallt
berörda miljöspekter, miljömål och miljökvalitetsnormer.
Störst negativ påverkan bedöms översiktsplanen ha på strandskydd, rörligt friluftsliv och jordbruksmark. För miljömålen
bedöms negativa effekter uppkomma för ”Grundvatten av god
kvalitet”, ”Myllrande våtmarker” samt ”Ett rikt odlingslandskap”. I övrigt bedöms effekterna vara positiva eller oförändrade. För miljökvalitetsnormerna bedöms påverkan vara ringa
eller ingen alls.
Konsekvenserna av klimatförändringar, i huvudsak översvämningar och stigande vatten, förväntas bli omfattande för
befintlig bebyggelse såtillvida inte åtgärdsprogrammet i klimatanpassningsplanen genomförs i sin helhet. Klimatanpassningsplanen är den samma både i ett nollalternativ och enligt
planförslaget. Planförslaget föreslår ny bebyggelse i strandnära
och i vissa fall låglänta delar. Ny bebyggelse ska dock anpassas
efter beräknad högsta nivå för Vänern vilket bör säkerställa att
konsekvenserna blir små eller måttliga.
Den strandnära bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen kommer överlag medföra att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks medan det rörliga friluftslivet och
djur- och växtliv kan förväntas få delvis försämrade villkor.
Kommunen har dock för avsikt att tillämpa en planeringsprincip där strandlinjen fortsatt är fritt tillgänglig för allmänheten
i de nya LIS-områden som utpekas. Detta genom att förlägga
ny bebyggelse bortom existerande vägar i nya områden. Hur de
specifika LIS-områdenas värden, både för friluftsliv och växtoch djurliv, ska kunna tas tillvara och förhoppningsvis förbättras blir i förlängningen en utformnings- och gestaltningsfråga
i eventuella detaljplaner. Biotoper, ekosystemtjänster, gröna
stråk och allmänhetens tillgång är exempel på värden som kan
säkerställas i ett senare skede av planeringsprocessen.
Påverkan från olyckor med farligt gods bedöms som mycket
måttlig enligt gällande planförslag. Vid detaljplanering i
utsatta områden tillämpas gällande riskhanteringsprocess inom
150 m.
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Vad gäller kulturmiljön påverkas endast undantagsvis kulturmiljövärden enligt planen. I övrigt finns ställningstaganden
som bedöms öka kunskapen om dessa värden för att i förlängningen gynna och stärka värdet av dem.
Planförslaget påverkar miljömålet och det allmänna intresset
kring jordbruksmark negativt i och med de verksamhetshetsområden som föreslås vid E20. Kommunen har vid en rimlighetsavvägning dock inte funnit andra lämpliga områden som,
på ett tillfredställande sätt, kan tillgodose de markanspråk som
finns utan att annan miljöpåverkan uppkommer.
De ställningstaganden som finns kring kommunikationer
i planen bedöms på sikt stärka riskintresset med avseende på
miljöfaktorer kopplade till trafik, exemeplvis buller, farligt
gods, funktion, säkerhet, trafikantupplevelse med mera. Vissa
negativa effekter förväntas uppkomma lokalt vid nybyggnation av väg så som påverkan på natur- och kulturmiljöer.
För E20 är utbyggnaden i enlighet med både nollalternativ
och planförslag. Ny bebyggelse längs statlig infrastruktur, så
kallade ”radbyar”, bedöms bara påverka det allmänna intresset
i mindre omfattning. Utpekade områden är mestadels längs
stickvägar och med hänsyn till befintliga vägområden och
därför kommer bara enstaka nyanslutningar att erfodras.
De vindbruksområden som föreslås i översiktsplanen
bedöms i huvudsak vara positiv för förnybar energiproduktion
och de miljömål som är kopplad till detta. Den lokala påverkan på landskapet bedöms som ringa men mellankommunal
samordning samt vissa fördjupade studier kan behövas.
Den miljöpåverkan och uppfyllandegrad planen innebär på
miljömålen är svår att förutse. För de allra flesta miljömålen
finns faktorer i planen som både påverkar positiv och negativt.
Samlat har följande bedömning gjorts avseende miljömålen:

Oförändrad/ringa påverkan:
ȫȫ Begränsad klimatpåverkan
ȫȫ Bara naturlig försurning
ȫȫ Säkerstrålmiljö
ȫȫ Ingen övergödning
ȫȫ Levande skogar
ȫȫ Ett rikt växt- och djurliv

Positiv påverkan:
ȫȫ Frisk luft
ȫȫ Giftfri miljö
ȫȫ Levande sjöar och vattendrag
ȫȫ God bebyggd miljö

Negativ påverkan:
ȫȫ Grundvatten av god kvalitet
ȫȫ Myllrande våtmarker
ȫȫ Ett rikt odlingslandskap

Tre miljömål bedöms påverkas negativt översiktsplanens
förslag. Påverkan för grundvatten bedöms som ringa så till
vida att vattenförsörjningsplanen följs, vattenskyddsområdens
gränser respekteras och att skyddsåtgärder kan genomföras i
samband med större vägbyggnadsprojekt (E20).
För miljömålet ”Myllrande våtmarker” är det framförallt
påverkan på strandängar som innebär störst negativa konsekvenser. För att undvika detta bör stor hänsyn tas till detta vid
detaljplanering i utpekade LIS-områden.
”Ett rikt odlingslandskap” påverkas negativt av föreslagna
verksamhetsområden på jordbruksmark. Kommunen har gjort
en rimlighetsavvägning och inte funnit annan lämplig mark att
ta i anspråk.
Översiktsplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer
för vattenkvalitet samt fisk- och musselvatten, luftkvalitet eller
buller negtivt.

Avgränsning

2030. Tidsperspektivet gör att konsekvenserna bedöms på en
översiktlig nivå. De reella konsekvenserna av genomförandet
av planen kommer att påverkas av förändrade förutsättningar,
hur samhället och miljön ändras under tidsperioden.

Berörda miljöaspekter
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning har avgränsas i
samråd med Länsstyrelsen hösten 2016. Det innebär att dessa
områden behandlas mer ingående i miljökonsekvensbeskrivningen. De områden som förväntas få en betydande miljöpåverkan är:
ȫȫ Strandskydd
ȫȫ Stigande vatten
ȫȫ Intressen för friluftslivet

Under arbetets gång har också följande miljöaspekter bedömts
som viktiga att särskilt behandla i miljökonsekvensbeskrivningen:
ȫȫ Kulturmiljöer
ȫȫ Transport av farligt gods
ȫȫ Jordbruksmark
ȫȫ Kommunikationer
ȫȫ Vindbruk

Miljöbalken förordar även att MKBn ska redogöra för hur
relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas
i planen. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas därför
påverkan på miljömål och miljökvalitetsnormer.

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar i första hand Mariestad kommuns geografiska yta, inklusive den del av Vänern
som hör till kommunen. Naturligtvis är många miljökonsekvenser av gränsöverskridande art och behandlas då i ett större
sammanhang.

Tidsavgränsning
Översiktsplanen ska utgöra ett styrande dokument för
utvecklingen av Mariestad i det långa perspektivet, fram till
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Nollalternativ
Enligt PBL ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen
jämföras med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att
gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Nollalternativet utgår från det scenario att en ny översiktsplan inte
skulle antas och därmed skulle den nuvarande översiktsplanen
ÖP2003 fortfarande gälla tillsammans med fördjupningar och
tillägg till denna. Nollalternativet är således:
ȫȫ ÖP2003
ȫȫ FÖP Mariestad (fördjupning av översiktsplanen)
ȫȫ LIS-plan (tematiskt tillägg till översiktsplanen)
ȫȫ Vindbruksplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen)

Utöver dessa är klimatanpassningsplanen, bostadsförsörjningprogrammet och landsbygdsstrategin av stor betydelse för den

Markanvändingskarta, FÖP Mariestad
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översiktliga fysiska planeringen. De sistnämnda kommer dock
fortsatt gälla både i ett nollalternativ såväl som i valt huvudalternativ.
ÖP2003 är inte en traditionell markanvändningsplan utan är
istället av programkaraktär. Det innebär att planen inte redovisar en kommuntäckande karta med regler och anvisningar
för varje delområde. Istället pekar planen på ett antal områden,
knutna till framförallt tätorterna, där fördjupningar bör göras
för att detaljstudera möjlig utveckling. I planen skriver man
att pågående utveckling förväntas ske i eller i anslutning till
befintliga tätorter.
För Mariestads tätort utgörs istället nollalternativet av den
fördjupning av översiktsplanen som tagits fram. Till stora
delar överensstämmer fördjupningen med den översiktsplan
som nu tas fram. Nya områden för verksamheter och handel
planeras i huvudsak längs E20. Nya områden för bostäder
planeras i första hand centralt, som förtätningsprojekt av redan
ianspråkstagen mark eller strandnära (se karta på nästa sida).

För övrig landsbygd och mindre tätorter gäller de allmänna
rekommendationer för grunläggningsnivåer, jord- och skogsbruksbygden, bevarandeområden samt skydds- och bevakningsområden som redogörs för i ÖP2003. Utvecklingen i
dessa områden bedöms som mycket måttlig.
Som ett tematiskt tillägg till ÖP2003 finns också en
LIS-plan. LIS-planen ger förutsättningar för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Följande nio områden ingår i
det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS:

Som tidigare nämnts är också vindbruksplanen en del av nollalternativet. Inom Mariestads kommun finns ett antal utpekade
områden som bedömts lämpliga för vindkraftverk:
ȫȫ Område C, nordost om Sjötorp
ȫȫ Område D och E (del av), öster om Sjötorp/väster

om Hova
ȫȫ Område F, väster om väg 26 mellan Hassle,

Östersundet och Enåsa kyrka
ȫȫ Område G (del av), öster om E20, norr om Färed

ȫȫ Askevik

ȫȫ Område J, mellan Årnäs och Björsäter (Kinneskogen)

ȫȫ Moviken

ȫȫ Område K, norr och söder om väg 202, nordväst om

ȫȫ Sjötorp utmed Vänern och Göta kanal

Ymsen och Fredsbergs mosse

ȫȫ Lyrestad utmed Göta kanal
ȫȫ Sundsören-Ekenäs
ȫȫ Kryparetorp-Klippingsberg
ȫȫ Torsö bygdegård
ȫȫ Laxhall-Brommösund
ȫȫ Sjöängen

LIS-områden i LIS-planen

Föreslagna områden för vindkraftverk i Mariestad kn, Vindbruksplan
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Alternativ ÖP 2030
Förutom kommunens övergripande vision utgår översiktsplanen från ett antal principer och strategier som legat till grund
för den inriktning planen har fått. På ett mer uttryckligt sätt än
den tidigare översiktsplanen påtalas relationerna mellan Mariestads kommun och sitt omland. Principer och strategier präglas också av att Mariestad är en sjönära landsbygdskommun.
Detta märks inte minst i att bebyggelseutveckling planeras i
alla kommunens delar. Samtidigt uppmärksammas behovet av
kommunikationer med sitt omland. I följande avsnitt redogörs
kort för de strategier och principer som planen utgått ifrån.

Principer för planeringsarbetet
För att vägleda arbetet med fysisk planering i kommunen med
utgångspunkt i kommunens vision, bostadsförsörjningsprogram, förutsättningar i de olika delarna av kommunen, landsbygdsstrategi, klimatanpassningsplan samt förutsättningar
för hållbar utveckling är följande fyra övergripande principer
formulerade för den fysiska planeringen. Principerna ska
vägleda kommunens planering vid beslut och val av förändringar.

Samtidigt behöver lokalisering av offentlig verksamhet ses över
så att den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och inte
försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna och på
landsbygden.

Princip - Utveckla karaktärsdragen för
utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika
delar ska utvecklas. Här kan översiktsplanens utvecklingsområden vara vägledande, så att det unika inom varje område
förstärks och en mångfald av miljöer för bostäder och verksamheter utvecklas.

Princip - Stärk regionalt samarbete
Kringliggande kommuner har i stor utsträckning samma
utmaningar som Mariestads kommun. Regionalt samarbete
säkerställer att kommunens olika delar utvecklas med utgångspunkt från ett lokalt sammanhang och inte utifrån att de ligger
i utkanten av en region. Den lokala utveckling som sker i
Mariestad beror i många fall på investeringar som sker i kringliggande kommuner. Därför krävs ett regionalt samarbete som
undanröjer gemensamma hinder för den lokala utvecklingen.

Princip – Förstärka placering i nätverk, överbrygga
barriärer
Nätverk
För att stärka kommunens utveckling behöver kommunen ses
i mitten av sitt geografiska omland. Historiska samband och
Lidköping
administrativ indelning påverkar Mariestads relationer till sitt
omland. Mariestad riskerar därför att placeras i utkanten av
Skövde
det regionala administrativa området och inte i centrum av
sitt eget geografiska omland. Kollektivtrafiksystem och utbyte
Örebro
inom näringslivet begränsas av dessa barriärer. Goda och
Värmland
viktiga relationer finns till Skövde och den lokala arbetsmarknaden, men relationer mot norr och väster behöver uppmuntras. Även till angränsande kommuner och inom kommunen
finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge
förutsättningar för naturliga mötesplatser.

Närhetsprincip

A

B

D

C

Princip - Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring områden och längs stråk
som redan idag är försörjda av infrastruktur och service.
Regionen
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Sjö

Skog

Land

Karaktärer

Principer för planeringsarbetet
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Stad

Strategier för den
översiktliga planeringen
av mark och vatten

nens utveckling, och vattentillgångarna betyder mycket för
den goda livsmiljön. Kommunen har också ett omväxlande
landskap med olika karaktärstyper. För att utveckla grön- och
blåstrukturen framhåller översiktsplanen att:
ȫȫ Grönområden och gröna korridorer ska beaktas vid

bebyggelseförtätning och infrastrukturutveckling.
ȫȫ Tätortsnära naturmark som ger god tillgänglighet till

Strategier för bebyggelse
Bebyggelsen i Mariestad omfattar ett brett spektrum av olika
typologier och sammanhang. Det är viktigt att ge förutsättningar för hållbar utveckling i alla delar av kommunen genom
specifika mål och strategier för de respektive delarna. Här är
det också viktigt att förstå skillnader mellan exempelvis Mariestads tätort och de mindre orterna, samt mellan landsbygden
i skärgården och i övriga kommunen. Landskapets historiska
utveckling, infrastruktur och administrativa gränsdragningar
spelar roll, liksom förutsättningar för finansiering och lagstiftning. Översiktsplanen föreslår bebyggelseutveckling i alla
kommunens delar, från förtätning i tätorterna till bebyggelseutveckling som tar till vara de sjönära lägena och jordbrukslandskapets kulturvärden.

Strategier för kommunikationer
Kommunikationer innefattar både väginfrastruktur, järnväg, sjöfart, gång och cykel och IT-kommunikation. En väl
utbyggd och jämställd infrastruktur för kommunikation och
transporter är avgörande för den lokala, regionala och nationella utvecklingen. Samtidigt behöver prioriteringar av investeringar ske. Utbyggnaden av infrastruktur bör också samordnas
med bebyggelseutveckling och lokalisering av samhällsservice,
näringsverksamhet och bostäder. Översiktsplanens övergripande princip är att stärka kommunikationsmöjligheterna till
områden som redan är bebyggda, samt lokalisera ny bebyggelse
längs stråk med utbyggd infrastruktur.

Strategier för blå- och grönstruktur
Vattnet är en avgörande del av kommunens struktur och
identitet, både vad gäller Vänern, Tidan och övriga vattendrag.
Vattnet har i alla tider haft en avgörande roll för kommu-

naturen och tysta områden ska utvecklas.

Strategiska projekt
Översiktsplanen identifierar ett antal strategiska projekt för
att kommunen ska utvecklas positivt. Projekten är inte direkt
kopplade till den fysiska planeringen men är betydelsefulla för
den övergripande samhällsutvecklingen.
De strategiska projekten utgår från kommunens långsiktiga arbete med industriell förnyelse. Projekten redovisas
avslutningsvis i översiktsplanen under rubrikerna: Industriell
förnyelse, Utvidgad lokal Arbetsmarknad, Demonstrationsplats
samhällsbyggnad och Gestaltningsprogram för landsbygden.
I kombination med översiktsplanens förslag till förändrad
markanvändning och övergripande principer, är tanken med
de strategiska projekten att utöka det lokala handlingsutrymmet för att hantera förändringar. Därmed kan man säkerställa
en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen.

Konsekvenser av
planförslaget
Miljöbedömningen har varit en integrerad del av planens framtagande. Det innebär att för varje område som pekats ut för ny
bebyggelse finns en beskrivning av eventuella målkonflikter med
allmänna intressen och övriga förordnanden. Även de åtgärder
och hänsyn som behöver tas i vidare planering redovisas. Detta
utgör stommen i den miljöbedömning som gjorts. Nedan
redogörs för de miljöaspekter som Länsstyrelsen och kommunen ansett vara av betydande art samt andra miljöaspekter som
kommunen bedömt som viktiga att uppmärksamma.
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Översvämningsrisk och
klimatanpassning
Översvämningsrisken är en ständigt närvarande och påverkande faktor i alla områden som ligger strandnära eller
låglänt. Detta omfattar såväl Mariestads tätort som kransorter,
LIS-områden och övriga landsbygder. Om Vänern och dess
tillopp översvämmas förväntas i synnerhet de ekonomiska
konskevenserna bli omfattande. Flera områden som pekas ut i
planförslaget faller inom denna kategori. Kommunen har i den
översiktliga fysiska planering valt att hantera denna risk genom
att låta översvämningsfrågan vara en grundläggande planeringsförutsättning för varje nytt utpekat område.
Kommunen anser dels att Vänerns dämningsnivåer ska
säkerställas på en nivå som inte äventyrar funktion och utveckling av lokal bebyggelse och infrastruktur samt att kommunen
avser att att för ny bebyggelse och infrastruktur följa länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning och klimatanpassning. Dessutom arbetar kommunen utifrån en klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärdsprogram som, om
det genomförs, bidrar till att Mariestads kommun står robust
mot de förväntade klimatförändringarna. Konsekvenserna för
befintlig bebyggelse förväntas bli omfattande såtillvida att inte
åtgärdsprogrammet i sin helhet genomförs. För ny planerad
bebyggelse enligt planförslaget förväntas konsekvenserna bli
måttliga om de ställningstaganden som görs fullföljs.

Friluftsliv och strandskydd
Riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap.) och rörligt friluftsliv
(MB 4 kap.) omfattar hela Vänerkusten, dess öar och Göta
kanal. Dessa områden ska enligt miljöbalken så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön.
Nybyggnad

Väg

Riksintressena sammanfaller också med det generella
utökade strandskydd som finns för Vänern, 300 meter från
strandlinjen. Syftet med stranskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Med andra ord sammanfaller också delvis syftet
med såväl strandskyddet som riksintresse för friluftslivet.
Kommunen kan, under vissa förutsättningar, peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden) som ett underlag för särskilt skäl att bevilja dispens från
strandskyddet. Syftet med respektive förordnande ska naturligtvis kunna upprätthållas.
Kommunen har i sin LIS-plan pekat ut ett antal områden
som man bedömt lämpliga för landsbygdsutveckling. LIS-områdena ligger, av förklarliga skäl, inom strandskydd och även
inom riksintresse för friluftsliv. LIS-planen kommer i och
med översiktsplanens antagande att upphävas för att sedemera
ingå som en integrerad del av översiktsplanen. Den upphävda
LIS-planen kommer dock fortsatt att tjäna som planeringsunderlag.
De områden som tas i anspråk som LIS-områden är i huvudsak redan ianspråkstagna eller angränsar till ianspråkstagna
områden. Kommunen avser att tillämpa en planeringsprincip
där strandlinjen fortsatt är fritt tillänglig för allmänheten,
vilket i flera fall ökar tillgängligheten till Vänern. I flera fall har
LIS-områdena också en turistisk karaktär och de föreslagna
utvecklingsområden bedöms därför stärka de intressen som
värnas med riksintresset enligt 4 kap MB.
En utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden enligt det
förslag som presenteras i översiktsplanen medför effekter på
den allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djuroch växtliv. Överlag medför förslagen att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom föreslagna utvecklingsområden
medan det rörliga friluftslivet och djur- och växtliv kan förväntas få delvis försämrade villkor.
För att skapa flexibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
möjliggör för verksamheter och kontor.

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden be
med övergripande föränrningar av ledens ka
genomfartsled till gata. För denna omställnin
gatusektion och bebyggelsens placering och
samspela för att ge önskad effekt på till exe
hastigheter.

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(tilltagen våningshöjd)

Marieforsleden

Ahlhagen

Byggrätt
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas med övergripande förändringar av ledens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Strand
(tillgänglig)

Pplats

Väg

Skogsbacke

Stadsradhus

Utsikt

Påbyggnad
Bef
småhus

Principer för byggnation i strandskyddade områden
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Bef verksamhet
bostäder ovanpå

P

Gata

Strandlinjen kompletteras med bryggor och
mindre publika byggnader som ökar
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för
målpunkter längs stranden som säkerställer
allmän tillgänglighet.
Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren.
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter
i bottenvåningarna.

Trädgård

Gräns mot vattenrum

Trädgård

Marieforsleden

Gräns mot gaturum

Vid framtagandet av LIS-områden har platser med höga
värden för djur- och växtliv och med hög allemansrättslig
tillgänglighet i regel undantagits. I de fall där områden med
låg exploateringsgrad tas i anspråk måste krav ställas i senare
planeringsskeden, som säkerställer den allemansrättsliga tillgängligheten till strandzonen och värnar miljöer och strukturer
som har höga värden för djur- och växtliv. Förslagen i översiktsplanen bedöms kunna genomföras utan att strandskyddets
syften åsidosätts.

del av Marieforsleden som sekundär transportväg av farligt gods
med hänvisning till att den i praktiken inte längre används för
det ändamålet. Förutsatt att kommunen vid detaljplaneläggning arbetar utifrån de tidigare redovisade ställningstaganden
så bedöms risken för betydande miljöpåverkan från farligt gods
som mycket måttlig. Vilka åtgärder som vidtas i respektive planområde bör hanteras under planprocessens gång.

Transport av farligt gods

Allmänna intressen för kulturmiljö finns mer eller mindre i hela
kommunen. Där innefattas allt från större områden som rikintressen för kulturmiljövården till enskilda fornlämningar eller
byggnadsminnen. Riksintresse-områden finns vid:

Sett till de tekniska riskerna utgör Mariestads kommun en strategisk knutpunkt i Västra Götalandsregionen. Här möts vägar,
järnväg och sjöfart. En stor andel godstransporter passerar
genom kommunen (både på väg, järnväg, sjö och på Göta
kanal), däribland farligt gods. Mariestad har också verksamheter och förorenade områden som kan medföra risker för
omgivningen.
Primära transportleder för farligt gods är väg 26 och E20.
Hela det statliga järnvägsnätet kan vara aktuellt för transport
av farligt gods. Sekundära transportleder i kommunen är väg
201, väg 202 samt del av Stockholmsvägen, Mariagatan, Norra
vägen, Katthavsvägen, Strandvägen, Hamngatan, Marieforsleden och södra delen av Göteborgsvägen i Mariestads tätort.
Kommunen gör i översiktsplanen ett antal ställningstaganden om hur riskerna med farligt gods ska hanteras. Dels så ska
det säkerställas att bebyggelseutvecklingen inte sker på platser
som är utsatta för risker från transporter av farligt gods. Om
bebyggelseutveckling ändå sker i utsatta lägen ska åtgärder
genomföras för att nå aktuella lagkrav och rekommendationer.
I de fall bebyggelseutveckling sker närmare än 150 meter från
en farligt godsled ska ”Riskhantering i detaljplaneprocessen –
riskpolicy för markanvändning intill transportleder av farligt
gods” (Länsstyrelsen, 2006) tillämpas.
I en jämförelse mellan tänkt bebyggelseutveckling och de
transportvägar för farligt gods som finns i kommunen uppenbarar sig ett flertal platser där riskerna med farligt gods bör
hanteras. I Mariestads tätort påverkas ny bostadsbebyggelse
längs Marieforsleden samt nya verksamheter längs E20.
Samma sak gäller ny bostadsbebyggelse närmast E20 vid
Lyrestad samt service- och handelsområde vid väg 26 i Hassle.
Under 2017-2018 har kommunen arbetat för att upphäva

Kulturmiljö

ȫȫ Göta kanal
ȫȫ Mariestads stadskräna
ȫȫ Stora Eks herrgård
ȫȫ Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn
ȫȫ Karleby
ȫȫ Lugnåsberget
ȫȫ Björsäter

Av dessa är det ytterst få som påverkas i någon omfattning av ny
bebyggelse. Sjötorp och Lyrestad ligger inom riksintresset för
Göta kanal och all tätortsutveckling berör detta. Kommunen
avser att i kommande detaljplaner ange sådana utformningsbestämmelser att hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Vid Björsäter berörs en liten del av riskintresset för Björsäters
kyrkby/radby. Kommunen avser att bygga hållbart och resurseffektivt genom att tillvara ta befintlig infrastruktur och därmed
respektera riksintresset.
Utveckling i Tidavad och Odensåker berör riksintresset för
Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn. Kommunen har
för avsikt att ny bebyggelse ska ges lokalisering och utformning
så att de kulturhistoriska värdena inte skadas. Detta gäller även
nya ekonomibostäder, som även de ska anpassas till befintlig
bebyggelse så att de kulturhistoriska värdena inte skadas.
I Mariestads tätort är ny bebyggelse utpekad i ett antal områden som innefattar fornlämningar. Kommunen har dock som
avsikt att utforma ny bebyggelse så att det inte har påverkan på
fornlämningarna.
Ur kommunens synvinkel berikar kulturmiljövärden den
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Enåsa

Torsö

Sundsören

Örvallsbron
Råntorp

äcke

n

Tjos

Greby
Nolhassle

Hassle

Hasslerör
Vallby

Torp

Berga
Kullen
Gustavsberg

E2

Vänern

2968

Björkelund

Västermarken

Krontorp
Brodderud

Mariestad

Fagerhult

Backen

2959

202

Tpl Brodderud

Torstentorp
Korstorp

Skogsbo
Muggebo

Bengtstorp
Suntorp

Rattugglan

Rösslingen

Munkahagen
Sandbäcken
Tidan

Kommunikationer

Tpl Ullervad

Hindsberg
Brunnsberg
20
1

Ymsen

Tpl Haggården

26

E20

Ullervad

Karleby

Vald korridor vägplan Förbi Mariestad
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Björktorp

0

Ingarud

Haggården
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2970

Ny tpl Väg 26

Leksberg

I översiktsplanen tar kommunen höjd för att E20 under

Skarpan

Fåleberg

2974

Enligt miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. Jordbruket har dock inte status av riksintresse. Som regionalt miljömål finns det också uttryckt att år
2020 ska den totala åkermark i regionen inte ha minskat med
mer än 200 ha i jämförelse med år 2015.
I översiktsplanen föreslås i flera fall etablering av ny bebyggelse på jordbruksmark. Det mest framträdande exemplet på
detta är förslag till verksamhetsetableringarna vid Hindsberg,
Sund och Sandbäcken. Den direkta konsekvensen av att ta
den här marken i anspråk är klart negativ och motverkar det
allmänna intresset om bevarande av jordbruksmark. Enligt
miljöbalken ska dock en rimlighetsavvägning göras gentemot
andra samhälleliga intressen. Kommunen har i denna rimlighetsavvägning inte funnit andra lämpliga områden som kan
tillgodose denna typ av handel, industri och övriga verksamheter. De anses rimligt att lokalisera verksamheter, istället för
exempelvis bostäder, i det bullerutsatta läget vid E20. Det är
ett strategiskt läge vid en nationell väg som har stor betydelse
för lokal näringslivsutveckling. E20 har också en barriärverkan
som redan idag bryter upp större åkermarksområden. Slutligen
bidrar lokaliseringen till att tunga transporter i större omfattning hänvisas till tätortens yttersta delar och därmed skapas
förutsättningar för en bättre lokal trafikmiljö.

Ha
ssleb

Jordbruksmark

planperioden etappvis kommer byggas ut till mötesfri väg.
Utbyggnaden är det enskilt största planerade infrastrukturprojektet under översiktsplanens tidshorisont. Konsekvenserna
av projektet framgår i viss mån av de lokaliseringsstudier som
gjorts inför vägplan och hanteras i en separat process.
E20 Förbi Mariestad förväntas få positiva konsekvenser vad
gäller trafik och trafikanter, kommunal och regional planering,
kostnader och samhällsekonomi, trafikbuller och när det gäller
risker med farligt gods och klimatförändringar. För kulturoch naturmiljön förväntas den nya vägen få måttligt negativa
effekter.
Projektet E20 Götene - Mariestad antas få positiva konsekvenser vad gäller trafikbuller, farligt gods, yt- och grundvatten, klimatförändringar, trafik, funktion och säkerhet,
trafikantupplevelse, kommunal och regional planering samt
kostnader och samhällsplanering. Vad gäller landskap, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, boendemiljö, luftföroreningar
samt jord- och skogsbruk förväntas små eller måttligt negativa
effekter. För kulturmiljön förväntas stora negativa konsekvenser till följd av intrång i befintlig bebyggelse och fornlämningar.
För väg 26 uttrycker översiktsplanen en ambition att arbeta
för att stärka arbets- och studiependling. Väg 26 pekas även ut
som en lämplig sträckning att testa ladd-infrastruktur för elfor-
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lokala livsmiljön och därför är det också viktigt att arbeta
proaktivt i dessa frågor. Som generella ställningstaganden
avser man, samt arbetar just nu, med att inventera och ta fram
bevarandeprogram för kulturhistorisk värdefulla byggnader.
Kommunen ska också verka för att kulturhistoriskt viktiga
vägsträckningar behålls, att byggnader anpassas till platsens
byggnadstradition och att detta är särskilt viktigt i områden
där det finns ett riksintresse. Sammantaget bedöms planförslaget som helhet verka positivt för utpekade kulturmiljövärden.

Vald korridor vägplan E20 Götene - Mariestad

Karta Vindbruk

Område K

don. I ett delregionalt perspektiv är framkomligheten i Skövde
tätort av betydelse även för Mariestad. Förutom några mindre
åtgärder finns det idag inga planerade åtgärder på väg 26 som
innebär att ny mark tas i anspråk utanför det aktuella vägområdet. Framkomlighets- och säkerhetshöjande åtgärder inom
befintlig väg bedöms få positiva konsekvenser för riksintresse
för kommunikationer och de miljömål som är kopplade till
begränsad klimatpåverkan.
För järnväg konstateras det i översiktsplanen att Kinnekullebanan är av avgörande betydelse för regional utveckling, likaså
Västra stambanan, Jönköpingsbanan och Älvsborgsbanan.
Kinnekullebanan är av uppenbar anledning högt prioriterad av
Mariestads kommun. Kommunen förordar att tågen fortsättningsvis bör drivas med alternativ drivmedel. Detta skulle
innebära positiva miljökonsekvenser för flertalet miljömål,
riksintressen och för regional utveckling.

Vindbruk
Två områden från den vindbruksplan den tidigare antagna
vindbruksplanen bedöms fortfarande vara aktuella för vindbruk, område J och K. Konsekvenserna av att etablera vindbruk i dessa områden beskrivs här sammanfattningsvis.

Område J
Området är beläget invid gränsen till Götene kommun, mellan
Årnäs och Björsäter. Området är cirka 6 km2 stort och bedöms
rymma cirka 30 vindkraftverk.
Förslaget berör inga riksintressen eller kända värden för

Område J

Vindbruksområde
Bef. Vindbruksområde

naturmiljö och djurliv. Intrånget bedöms ge ett samlat visuellt
intryck. Då avståndet är mer än 3 km från bebyggelsen i Björsäter och Lugnås kommer vindkraftparken inte bli påtaglig
för kringboende. Riktningen på områdets östra kant följer väg
E20:s riktning vilket påverkar synintrycket av vindkraftverken
från vägen positivt.
En etablering av vindkraftverk inom föreslaget område
bedöms kunna ske utan negativ påverkan på människors hälsa
och miljön eller medföra inskränkningar i pågående markanvändning. Område J gränsar till det som Götene kommun
pekat som prioriterat områden för vindkraft. En etablering av
vindkraftverk inom föreslaget område bör dock ske i samråd
med Götene kommun.
Påverkan på landskapsbild bedöms bli måttlig då avståndet
till Vänern samt större bebyggelsegrupper är relativt stort. Från
vissa punkter i jordbrukslandskapet blir dock påverkan mera
påtaglig.
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Område K
Området är beläget norr och söder om väg 202 mellan Mariestad och Töreboda cirka 1–1,5 km nordväst om sjön Ymsen och
Fredbergs mosse. Området är cirka 6 km2 stort och bedöms
rymma cirka 25–30 vindkraftverk.
Sjön Ymsen, tillsammans med Fredbergs mosse i norr och
Jula mosse i söder, utgör riksintresse för naturvården. Fredsbergs mosse är dessutom Natura 2000-område. Ymsen är en
grund näringsrik lerslättsjö med hög fiskproduktion och utgör
en viktig fågelbiotop. Omgivningarna består av odlingsbygd
präglad av ett antal större herrgårdar. I nordväst höjer sig
landskapet och domineras av barrskog. I denna del återfinns
resterna av den medeltida anläggningen Ymseborg. Ymsen
omfattas också av landskapsbildsskydd.
Inom område K ligger några mindre mossområden som
omfattar nyckelbiotoper av urskogskaraktär. Inom området
finns även några mindre naturvärdesobjekt bestående av
barrsumpskogar. Ett fåtal fornlämningar i form av torpruiner,
slagghögar och gränssten inryms inom området.
Avståndet till närmaste bebyggelse är långt, minst 1 km,
vilket gör att risken för störningar i form av till exempel buller
bedöms som liten.
Området omfattar karaktären skog och bedömts som visuellt
tålig. Området ligger mellan cirka 80 och 110 meter över havet
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och delas av vägen mellan Mariestad och Töreboda. Troligen
kommer verken inte att upplevas på nära avstånd från vägen.
Möjligen kan de bli synliga om man rör sig till fots eller med
cykel. På håll kommer en vindkraftetablering bli mest påtaglig
från Ymsen med stränder. Från vissa vägar i området kommer
också delar av en anläggning att upplevas på
ett avstånd av 2–5 km. Vindkraftverken kommer att placeras
30–50 meter över Ymsens yta (nivåer upp till 120 meter över
havet) vilket gör att de förstärker topografin i landskapet.
Området ger därmed verken ett harmoniskt läge i landskapet
som känns naturligt för syftet att ”fånga vinden”.
Fågellivet vid Fredsbergs mosse kan påverkas av utbyggnaden
av vindkraft. Kompletterande undersökningar och analyser
måste genomföras ur fågelskyddssynpunkt innan området tas i
anspråk för vindkraft.
Landskapsbilden kommer att påverkas måttligt då föreslaget
område har ett harmoniskt läge i landskapet. Från Ymsen, vissa
vägar och i öppna dalgångar kommer dock vindkraftverken att
synas väl.

Konsekvenser för
relevanta miljömål
Riksdagen antog 1999 sexton miljömål för att öka och säkerställa miljökvaliteten fram till 2020. Miljömålen är viktiga
eftersom de ger en vägledning om hur regionen bör utvecklas
för att uppnå en bättre miljö. Syftet med miljömålen är att nå
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Vidare ligger
de svenska miljömålen till grund för det dagliga miljöarbetet
i Mariestads kommun. Därtill finns regionala tilläggsmål för
Västra Götalands län. Följande avsnitt redogör för översiktsplanens påverkan på miljömålen.

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet ska uppnås.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Ny bebyggelse och infrastruktur (större energibehov
och resursanvändning)
– – Bebyggelse i områden utan kollektivtrafik
– – Utbyggnad av E20 och andra vägar
+ + Satsningar på alternativa drivmedel
+ + Satsningar på test- och demonstrationsplats
+ + Byggnation centralt i kollektivtrafiknära områden
+ + Satsningar på gång- och cykelnätet
+ + Upprustning av Kinnekullebanan
+ + Vindbruk och förnybar el
Det finns faktorer som både gynnar och missgynnar miljömålet begränsad klimatpåverkan. Transportbehov är den
enskilt största påverkande faktorn i sammanhanget. Spridd

bebyggelse i lägen där det är långt till kollektivtrafik inverkar
naturligtvis negativt. Detta utgör dock en mindre andel av den
totalt föreslagna bebyggelsen i planförslaget. Koncentrerad och
tät bebyggelse å andra sidan bidrar till uppfyllandegraden. En
övergång till alternativa bränseln är inte direkt kopplad till den
fysiska planeringen men ett uttalat mål och strävan i översiktsplanen. Genomförbarheten och de samhälleliga effekterna
är svåra att uppskatta. Förbättringar av gång- och cykelnätet
ligger närmare till hands och har en positiv effekt, inte bara
för miljömålet, utan också för den lokala trafikmiljön och
folkhälsan.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Ny bebyggelse (ökad trafik).
–– Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (ökad trafik).
–– Nya industriverksamheter (luftutsläpp).
–– Ökad befolkningsmängd innebär en ökad
förbränning av avfall.
++ Satsningar på alternativa drivmedel
++ Satsningar på test- och demonstrationsplats
++ Byggnation centralt i kollektivtrafiknära områden
++ Satsningar på gång- och cykelnätet
++ Upprustning av Kinnekullebanan
++ Vindbruk och förnybar el
I likhet med miljömålet begränsad klimatpåverkan är frisk luft
starkt förknippad med de utsläpp som kommer från transporter samt transportbehov. Kommunen uttrycker en vilja att
göra satsningar på förnybara drivmedel samt att underlätta för
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Spridd bebyggelse
motverkar i viss mån detta. Sammantaget bedöms dock planen
leda till förbättrade möjligheter att nå målet frisk luft.
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Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material,
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – I försurningskänsliga områden kan avverkning av
skog bidra till ökad försurning.
– – Svavel- och kväveutsläpp (utsläpp från biltrafik,
industri).

Enligt översiktsplanen uppnår kommunens sjöar och vattendrag, oberoende av kalkning, sämst status med avseende på
försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen
av kvaliteten på vattenmiljön. I vissa LIS-områden kommer
avverkning behöva ske för att göra plats för ny bebyggelse,
något som kan inverka negativt på miljömålet om markförhållandena är känsliga avseende försurning. Även omdragningen
av E20 påverkar skogsmark. Ökad trafik genom ny bebyggelse i
glesbygd samt utbyggnad av E20 kommer bidra till ökad trafik
och därmed högre utsläpp av kväveoxider. Planen bedöms
ändå påverka miljömålet negativt endast marginellt. En större
positiv påverkan torde vara fortsatt kalkning av försurade sjöar
och vattendrag, något som inte regleras i översiktsplanen.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte
hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Läckage från befintliga förorenade markområden
– – Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner)
+ + Ändrad användning och sanering av förorenade
områden
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++ Lokalt omhändertagande av dagvatten
++ Genomförande av VA-planen

En förtätning av tätorten innebär att mark som i vissa fall har
en föroreningshistorik ibland tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Ofta är detta en resurseffektiv form av planering där
befintlig infrastruktur kan nyttjas. Samtidigt ställer det stora
krav på att marken saneras för att uppnå kraven för känslig
markanvändning. Genom att etappvis ställa om förorenad
mark till andra ändamål samt genom att sanera områden
bidrar planen till miljömålet. Genom genomförandet att
VA-plan och lokalt omhändertagande av dagvatten förhindras
visst läckage av gifter. Sammantaget bedöms planen bidra
positivt till miljömålet.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Nybyggnation i områden med radonrisk
En kartering av markradon har utförts inom kommunen.
Karteringen visar att halterna är störst i områden med genomsläppliga jordar där radongasen lättare transporteras. Det
är främst åsar och vattendrag som präglas av högre halter av
markradon.
I delar av Lugnås, Sjötorp och på Torsö finns mindre
områden klassade som högriskområde för markradon. I övrigt
föreslår inte översiktsplanen ny bebyggelse i något område med
hög risk för markradon. I närheten av Lyrestad samt Hasslerör och Tidavad finns områden som bedömts ha låg risk för
markradon. Inne i centrala Mariestad är ett område i Leksberg
klassat som radonriskområde. Boverkets byggregler för högsta
tillåtna radonhalt i nybyggda hus ska följas. Det samma gäller
rekommendationer för byggnation i närhet av luftledningar.
Miljömålet bedöms därmed inte påverkas av förslagen i översiktsplanen.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Byggnation i strandnära lägen (påverkan våtmarker)
– – Utsläpp av näringsämnen (NOx från trafik, gödning
från jordbruk)
+ + Förbättringar i kommunens reningsverk
+ + Genomförande av VA-plan
Miljömålet i stort bedöms i övrigt inte påverkas i någon större
utsträckning av översiktsplanen, men vissa negativa konsekvenser kan uppstå i mindre skala till följd av byggnation i
strandnära lägen. Strandängar och våtmarker kan fungera som
en naturlig buffert mot översvämningar, samtidigt som de
utgör näringsfällor och bidrar till att motverka övergödning.
Förbättringar planeras för kommunens reningsverk, vilket
kommer ha en positiv inverkan på miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Befintliga äldre avloppslösningar som inte åtgärdas
– – Ökad båttrafik till följd av friluftsaktiviteter (buller,
utsläpp).
– – Näringsläckage
+ + Efterbehandling av förorenade områden
+ + Fiskevårdsplan för Vänern
+ + Genomförande av VA-plan
I översiktsplanen uttrycks ambitionen att arbeta aktivt för
att bibehålla och förbättra sjöarnas vattenkvalitet och fiskens

lekområden, begränsa tillförsel av miljögifter samt utveckla
möjligheterna att för fritidsfiske och yrkesfiske. En ökad
båttrafik kan inverka negativt på miljömålet men näringsoch giftläckage från äldre avloppsanläggningar bedöms ha en
betydligt större negativ inverkan. I kommunen finns det dessutom företag som bygger elbåtar för kommersiell försäljning.
En anslutning av fler fastigheter till det kommunala VA-nätet
i enlighet med VA-planen bidrar positivt till miljömålet.
Likaså omställning av äldre avlopp till mer kretsloppsanpassade lösningar. Att kommunen är delaktig i samförvaltning
av Vänern är en del av det långsiktiga arbetet med miljömålet.
Förutsatt att åtgärder kopplas till den ambition som uttrycks
i översiktsplanen bedöms planförslaget sammantaget bidra
positivt till miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Ny bebyggelse (högre uttagsvolymer, avdämning,
utgrävning)
–– Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (avdämning,
utgrävning)
–– Nya verksamheter (högre uttagsvolymer, avdämning,
utgrävning)
–– Nya täkter (avledning av grundvatten)
++ Bibehållande av vattenskyddsområden
++ Genomförande av vattenförsörjningsplan
Ny bostadsbebyggelse i Lugnås och Hasslerör berör vattenskyddsområden. Enligt översiktplanen är inte vattentäkterna
i bruk, men särskilda föreskrifter gäller fortfarande och om
de inte upphävs behöver de beaktas. Inom områdena är det
exempelvis förbjudet med schaktningsåtgärder.
Om täktverksamhet innebär bortledande av grundvatten kan
detta kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt MB kap. 11.
Sprängning och utgrävning kan påverka grundvattenmagasin
genom ändrade tryckförhållanden, underminering och inläckage av smutsigt vatten. Skyddszoner för grundvattenreserver
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finns upprättade och geotekniska undersökningar ska säkerställa att exploateringen inte riskerar att påverka grundvattnet.
En ökad inflyttning innebär ett ökat uttag av grundvatten.
Bedömningen är att den nya översiktsplanen kan påverka
grundvattnet, men påverkan bör vara ringa om vattenförsörjningsplan följs. Vattenförsörjningsplanen är framtagen för
att trygga grundvattenförsörjningen. Vänern är den primära
dricksvattenkällan i kommunen varför uttag av grundvatten är
av mindre direkt betydelse.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Exploatering av våtmarker eller strandängsmiljöer
– – Upphörd hävd till följd av annan markanvändning
– – Påverkan från skogsbruk eller annan markanvändning
+ + Anläggande av nya våtmarker eller öppen
dagvattenhantering
Föreslagna LIS-områden berör ofta strandnära miljöer.
Påverkan på strandängar bör undvikas eftersom höga naturvärden riskerar att påverkas. Dessutom kan strandängar och
våtmarker kan fungera som en naturlig buffert mot översvämningar, samtidigt som de utgör näringsfällor och bidrar till att
motverka övergödning.
Vägbyggnationer, såsom utbyggnad av E20 kan lokalt
påverka våtmarksmiljöer. Andra typer av våtmarksmiljöer, t.ex.
våtmarker i jordbrukslandskapet, bedöms i stort inte påverkas av förslagen i översiktsplanen. Torvtäkter planeras inte i
kommunen.
Vid planering av dagvattensystem kan med fördel våtmarker anläggas som även har värden för naturmiljön, något som
skulle bidra positivt till miljömålet. Utökning av naturreservatet Ekudden har en positiv påverkan på miljömålet.
Uppfyllandet av miljömålet försvåras i viss utsträckning om
strandängsmiljöer exploateras, då detta är en ovanlig biotop. I
övrigt bedöms inte miljömålet som helhet påverkas negativt av
översiktsplanen.
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Nyetableringar i skogsmark (bostäder, verksamheter,
vägar el.dyl)
++ Platsspecifik hänsyn till skogliga värden
Översiktsplanen innebär i första hand nyetableringar i anslutning till befintlig bebyggelse. I flera av de föreslagna LIS-områdena påverkas lövskogsmiljöer eller skyddsvärda träd med vissa
eller i något fall höga naturvärden, som i Ullervad. Planering
av föreslagen bebyggelse och infrastruktur behöver ta hänsyn
till de lokala förutsättningarna på plats. Då bör områden med
skogliga naturvärden kunna undvikas, varvid miljömålet inte
behöver påverkas negativt. Vägbyggnationer, såsom utbyggnad
av E20 kan lokalt påverka skogsmiljöer.
Under förutsättning att hänsyn tas till lokala förhållanden
bedöms inte uppfyllandet av miljömålet försvåras av planerade
åtgärder i översiktsplanen.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Byggnation eller annan exploatering av
jordbruksmark (åkermark, ängs- och betesmarker).
++ Ersättning av förlorade ekosystemtjänster
Byggnation sker i huvudsak i redan etablerade ytor eller som
förlängning till etablerad bebyggelse. Jordbruksmark tas ändå
i anspråk i vissa fall, såsom de områden som föreslås för verksamheter i södra delen av Mariestads tätort samt inom vissa
LIS-områden på Torsö. Generellt säger hushållningsbestämmelserna i miljöbalken att mark ska användas för lämpligaste
ändamålet. Ska jordbruksmark tas i anspråk behöver detta

motiveras utifrån hushållningsperspektiv. Byggnation i naturbetesmarker påverkar naturvärden negativt och bör kunna
undvikas eftersom det inte är brist på annan tillgänglig mark i
Mariestads kommun.
Kommunens kunskap kring kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse på landsbygden behöver öka, förslagsvis genom
inventering av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer i kommunen. Översiktsplanen saknar målsättning avseende ekologisk
produktion. Sammantaget bedöms miljömålet påverkas
måttligt negativt.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Buller (ökade nivåer pga. ökad trafik, nya
verksamheter, avverkning av bullerdämpande
grönområden)
– – Minskade grönytor vid förtätning
– – Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (farligt gods)
– – Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner)
+ + Bebyggelseförtätning
+ + Ersättning av förlorade ekosystemtjänster
+ + Främjande av hållbara transporter
+ + Främjande av friluftsliv och rekreation
+ + Lokalt omhändertagande av dagvatten
+ + Utbyggnad av VA-systemet
+ + Upprätthålla och främja kulturvärden
+ + Klimatanpassningsåtgärder
Kommunen avser att skydda, utveckla och skapa ett större
kunskapsunderlag kring kulturmiljöer i kommunen. Detta är
mycket positivt för måluppfyllandet.
Det finns en ambition att arbeta med förnybar energi och
hållbara transportlösningar. Vindbruksplanen är en integrerad
del av översiktsplanen. Vad gäller aspekterna energi och trans-

porter i miljömålet bedöms de också påverkas positivt.
I översiktsplanen pekas grönstrukturer ut för ny bebyggelse
vilket motverkar miljömålet. Det finns dock ställningstagande kring ny grönstrukturplan samt att kommunen avser
att kompensera grönytor då dessa tas i anspråk. Detta bidrar
positivt till miljömålet.
Det finns en risk i att fler människor kommer utsättas för
buller men så länge detaljplaneringen tar hänsyn till gällande
riktvärden bedöms detta bara ge en marginellt negativ påverkan.
Vad gäller återvinning och avfallshantering har kommunen
för ambition att verka för en långsiktigt hållbar infrastruktur
för detta. Kommunen ska också verka för slutna kretslopp
av resursflöden och näringsämnen. Även detta bedöms ha en
positiv inverkan på miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Byggnation på grönytor i tätorten
–– Störande aktiviteter och byggande i skärgårdsmiljöer
–– Vägbyggnation som skapar barriäreffekter.
++ Vidmakthållande och skötsel av naturreservat
++ Utveckling av tätortsnära natur
++ Framtagande av grön- och blåstrukturplan
++ Åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljöer
++ Ersättning av förlorade ekosystemtjänster
++ Öppen dagvattenhantering
I Mariestad tätort finns relativt mycket bebyggelsenära naturområden samt parkmark som kan klassas som natur. Sådana
ytor ska enligt översiktsplanen ses som en resurs i grönplaneringen för utvecklingen av nya parker, gröna länkar och
stråk. Även om sådana miljöer inte har de högsta naturvärdena
kan de vara viktiga för arter att förflytta sig mellan områden.
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Övriga orter i kommunen är så pass små att risk för barriäreffekter för arter inte bedöms uppstå.
Även vattendrag behöver ha kvar sin ekologiska funktion så
att inte exempelvis vandringshinder uppstår. Anläggningar i
vatten, såsom nya bryggor, skulle kunna vara en konsekvens av
de nya strandnära bebyggelseområden som föreslås.
Vid planering för utökad turism i Vänerskärgården, behövs
planering av organiserad verksamhet, så att inte störningskänsliga områden, t.ex. viktiga häckningslokaler för fåglar,
påverkas.
Vägbyggnationer riskerar att lokalt påverka naturvärden
samt skapa barriäreffekter för vilt. E20 är en befintlig väg som
redan är en barriär i landskapet. Trafikverket utreder lämpliga
vägkorridorer för utbyggnad av E20 utifrån en rad perspektiv
där påverkan och skademildrande åtgärder avseende naturmiljön är en del.
I översiktsplanen förordas en utökning av naturreservatet
Tegelängen vilket bidrar positivt till miljömålet. Att ta fram
en grön- och blåstrukturplan kan bidra med kunskap och
prioriteringar av viktiga naturmiljöer, i synnerhet i tätorterna.
Att utveckla den tätortsnära naturen med exempelvis öppen
dagvattenhantering kan skapa mer kvalitativa grönytor för växt
och djurliv.
Sammantaget bedöms inte översiktsplanen har någon stor
påverkan på miljömålet och att under förutsättning att erforderlig hänsyn tas blir konsekvenserna små.

Konsekvenser för
miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta acceptabla miljökvalite-
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ten i mark, vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens 5
kapitel. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och
miljön.

MKN för vattenkvalitet samt fisk- och musselvatten
Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads
kommun kommer från Vänern. Vänerns vattenkvalitet är god
och klarar utan rening de flesta av kvalitetskraven för dricksvatten. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger inom
kommunens verksamhetsområde för Mariestads kommuns
allmänna VA-anläggning och är därmed anslutna till det
kommunala dricksvattennätet. Fastigheter utanför verksamhetsområde för Mariestads kommuns allmänna VA-anläggning
får sitt dricksvatten från egna brunnar eller gemensamhetsanläggningar.
Lindholmens vattenverk är kommunens största och står
för cirka 95 procent av vattenproduktionen i kommunen.
Lindholmen försörjer Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hassle,
Sjötorp, Lyrestad och Böckersboda med dricksvatten.
Kommunen har vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Boterstena och Svaneberg, som försörjer Tidavad
respektive Lugnås med dricksvatten. Det finns också vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Sjötorp, Hassle,
Lugnås och Böckersboda som inte längre är i bruk. Vattenskyddsområde saknas för kommunens ytvattentäkt i Mariestadsfjärden.
Vänern med tillflöden har gällande miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna innebär
att särskilda gränsvärden och riktvärden är fastlagda för att
skydda eller förbättra vattenkvaliteten så att laxfiskar fortsatt
ska kunna leva där.
Vänern, Tidan och Göta kanal är de ytvattenförekomster
som berörs av förslaget genom att det i översiktsplanen föreslås
ny bebyggelse i anslutning till dessa. Risken för att föroreningar och näringsämnen från dessa områden sprids till vattnet
i samband med exploatering bedöms som liten då merparten
ligger inom kommunala verksamhetsområden för VA och
andra, exempelvis LIS-områden, har möjlighet att anordna nya
kretsloppsanpassade avloppslösningar. Arbete med VA-plan
och regional vattenförvaltning bidrar också till uppfyllelse av
miljökvalitetsnormer för vatten. Större påverkan förväntas från
näringsläckade från jordbruk. Läckage från jordbruket innebär
bl a övergödningsproblematik i delar av Vänern.

MKN för luft
Luftkvaliteten är generellt god i Mariestad. Risk för att överskrida gällande miljökvalitetsnormer för luft uppstår främst
utefter starkt trafikerade vägar eller i rum där luftomsättningen
är liten, så som i mer tätbebyggda områden. Mätningar visar
att luften i Mariestads tätort klarar miljökvalitetsnormerna för
luft med god marginal. Bedömningen är att översiktsplanens
förslag inte kommer att medverka till ett gränsöverskridande
av miljökvalitetsnormerna för luft.

MKN för buller
De främsta bullerstörningarna i Mariestads kommun kommer
från väg- och järnvägstrafik. I synnerhet är bullerfrågan aktuell
vid större vägar, gator och järnväg vid eller genom tätort. I
Mariestads tätort finns en bullerproblematik vid Göteborgsvägen, Stockholmsvägen, Marieforsleden och Kinnekullebanan.
Vid Lyrestad och Lugnås passerar E20 just utanför tätorten och
vid Sjötorp passerar väg 26. Kinnekullebanan passerar Lugnås,
Mariestad, Hasslerör och Lyrestad.
Av de nya boendemiljöer som finns i planförslaget finns
en risk för bullerpåverkan i de områden som pekas ut längs
Marieforsleden och Kinnekullebanan i Mariestads tätort. Även
i Lyrestad och Lugnås pekas nya bostadsområden ut som kan
påverkas av buller från E20. Kommunen avser att säkerställa
att dessa områden är lämpliga för bostadsbebyggelse genom att
utföra bullerberäkningar enligt Boverkets riktlinjer. Vi planering av nya bostadsområden ska god ljudmiljö särskilt beaktas.
Dessutom ska bullersaneringsplanen ses över och aktualiseras
för att säkerställa den allmänna ljudnivån i tätorten. Förutsatt
att de ställningstaganden som görs i översiktsplanen efterlevs
bedöms risken för överskridande av miljökvalitetsnormer som
mycket liten och därmed förväntas konsekvenserna bli ringa.

utom finns förslag på följduppdrag och hantering av genomförandefrågor i planens genomförandebeskrivning. Nedan
följer förslag på åtgärder och uppföljning på ett mer övergripande plan kopplat till den betydande påverkan planen har på
allmänna intressen, miljömål och miljökvalitetsnormer.
ȫȫ Vid detaljplanering i låglänta områden ska

högsta beräknad nivå vara dimensionerande för
grundläggning såtillvida att inte andra åtgärder mot
översvämning genomförs.
ȫȫ I de fall bebyggelseutveckling sker närmare än 150
meter från en farligt godsled ska ”Riskhantering
i detaljplaneprocessen – riskpolicy för
markanvändning intill transportleder av farligt gods”
(Länsstyrelsen, 2006) tillämpas.
ȫȫ Vid detaljplanering i områden med
kulturmiljövärden ska särskild hänsyn tas till
utformning och anpassning av bebyggelse.
ȫȫ Innan detaljplanering i LIS-områden ska de värden
som finns för växt- och djurliv samt friluftsliv utredas
och därefter ska ny bebyggelse utformas så att
intrånget blir så litet som möjligt.
ȫȫ Strandängarnas värden ska särskilt beaktas i
LIS-områden (Myllrande våtmarker).
ȫȫ Formulera metoder för ersättning av
ekosystemtjänster.
ȫȫ Genomförande av VA-plan, klimatanpassningsplan,
vattenförsörjningsplan.
ȫȫ Framtagande av blå- och grönstrukturplan samt
kommunövergripande utvecklingsprogram för
kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö.

Åtgärder och
uppföljning
För de bebyggelseområden som pekas ut i planen finns också
beskrivningar kring varsamhet och hänsynstagande till
allmänna intressen och värden i de fall dessa påverkas. Dess-

BILAGA A: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

231

232

MARIESTAD ÖP 2030 | ANTAGANDEHANDLING | 2018-05-09

BILAGA B

Särskilt
utlåtande

Innehåll
Bakgrund och syfte
Sammanfattning av inkomna yttranden
Externa myndigheter
Kommunala nämnder, förvaltningar och politiska partier
Omkringliggande kommuner
Enskilda fastighetsägare och allmänhet
Företag, organisationer mm
Länsstyrelsens granskningsyttrande

227
228
229
236
242
243
255
262

Datum:		
Diarienr:		
Utgåva:		
Status:		

9 maj 2018
2016/00279
Antagandehandling Översiktsplan 2030

Beslutsorgan:
Auktualitet:
Antagen i KF:
Arbetsgrupp:
		

Kommunfullmäktige 							
Tills vidare								
2018-xx-xx 								
Arbetsgrupp: Thomas Johansson (chef sektor samhällsbyggnad), planenheten, Nils Björling (arkitekt/forskare
Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik), Magnus Björkman (arkitekt/konsult, Theory Into Practice AB)

234

MARIESTAD ÖP 2030 | ANTAGANDEHANDLING | 2018-05-09

Bakgrund och syfte
Syfte med särskilt utlåtande
Det särskilda utlåtandet är en del av antagandehandlingen av
översiktsplanen. Syftet med det särskilda utlåtandet är generellt att bemöta och redovisa yttranden som inkommit under
utställningen. Den ska också presentera de förändringar som
inkomna synpunkter medfört.

Bakgrund
Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen redovisar även hur kommunen
avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer och
möta upp gentemot regionala och nationella planer och mål.
Arbetet har letts av en politisk styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Under den politiska styrgruppen har på tjänstemannanivå funnits en arbetsgrupp med
berörda tjänstemän samt en referensgrupp bestående av förvaltningscheferna i kommunen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, grannkommuner,
Trafikverket samt andra myndigheter, föreningar, allmänhet
med flera som är berörda av översiktsplanen har beretts tillfälle
att lämna synpunkter på förslaget. Alla inkomna synpunkter
har sammanställts och kommenterats. Det noteras att länsstyrelsens yttrande inte inkommit inom den tid som plan- och
bygglagen anger. Yttrandets juridiska status kan därför ifrågasättas. Kommunen har trots detta valt att bemöta valda delar
av yttrandet. Yttrandena i sin helhet finns att ta del av hos
kommunen.
Samrådet av översiktsplanen pågick 23 mars 2017 - 22 juni
2017 och utställningen 26 februari 2018 - 22 april 2018. Handlingarna har funnits i Stadshuset samt varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
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Sammanfattning av
inkomna yttranden
Nedan är en lista på alla inkomna synpunkter under samrådet.
I det särskilda utlåtandet tas alla yttranden upp men flera av
dem har sammanfattats av praktiska skäl. Yttrandena finns i sin
helhet att ta del av hos kommunen. Kommunens bemötande
beskrivs efter varje yttrande.

Externa myndigheter

2018-04-22

Nicoline och Eric Losman, Jenny Frantzén

2018-04-25

Länsstyrelsen

2018-04-22

Rolf Matsson

2018-04-20

MSB

2018-04-20

Tommy Andersson

2018-03-01

Räddningstjänsten

2018-04-20

2018-03-05

VGR

Lennart Bergquist, Helena Berquist
Carlsson, Ellen Hagrup Grimlund

2018-03-23

Sjöfartsverket

2018-04-20

Ada Arenander

2018-03-27

Lantmäteriet

2018-04-16

Ulf Svensson

2018-04-03

Försvarsmakten

2018-03-03

Karl Gunnar och Gun Ullberg

2018-04-06

SGI

2018-04-09

Trafikverket

Omkringliggande kommuner
2018-04-22

Gullspångs kommun

Kommunala nämnder, förvaltningar och politiska
partier

2018-04-13

Skövde kommun

2018-04-11

Lidköpings kommun

2018-04-22

Centerpartiet

2018-04-10

Töreboda kommun

2018-04-22

Folkhälsorådet

2018-04-19

Socialdemokraterna

2018-04-12

Tekniska nämnden

2018-04-04

Miljö- och byggnadsnämnden

Enskilda fastighetsägare och allmänhet

Företag och organisationer
2018-04-22

Lyrestads samhällsförening

2018-04-22

Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

2018-04-22

Mariestads naturskyddsförening

2018-04-20

Säby-Snapens vägsamfällighet

2018-04-18

Mariestads Fågelklubb

2018-04-22

Anders och Anna Dahlberg

2018-04-22

Boende Vikingavägen 1-8

2018-04-22

Christina Högstedt

2018-04-10

Mariestads Ridklubb

2018-04-22

Ulla och Christer Delén, Iréne Hård af
Segerstad

2018-03-14

Vattenfall

2018-03-26

Svenska Kraftnät
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Externa myndigheter
Länsstyrelsen (Lst)
Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag
till ny översiktsplan. Översiktsplanen är gedigen och tar på ett
förtjänstfullt sätt avstamp i kommunens förutsättningar och
roll i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsen har förståelse för
den vilja och ambition att växa och utvecklas som kommunen
uttrycker i översiktsplanen. Planen ger god vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i
strandnära läge som föreslås i översiktsplanen vid Södra
Laxhall och Skräddaretorp riskerar att påtagligt skada riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4
miljöbalken. Kommunen behöver i kommande utredningar
och detaljplanering visa att ny bebyggelse i Lyrestad längs Göta
Kanal inte påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövården.
I övrigt bedömer Länsstyrelsen att riksintressena tillgodoses i
översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att
MKN enligt 5 kap. MB följs.
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Länsstyrelsen bedömer
att ett av dessa, Södra Kryparetorp (område 13), är förenligt
med 7 kap. 18 e § första stycket MB. Övriga tre områden
(Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer Länsstyrelsen utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven
för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och
vattenområden och som angår angränsande kommuner kan
samordnas på ett lämpligt sätt.
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte
utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem
avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för
olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt
11 kap. PBL. Det gäller framförallt det som föreslås i området

Strandgården västra och Katthavet kring befintligt reningsverk.
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå
om LIS-områdena är förenliga med kraven i MB, men när
kommunen antagit en detaljplan eller områdesbestämmelser är
strandskydd, även utanför LIS-områden, en ingripandegrund
för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För att exploatering
ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§
MB. Länsstyrelsen vill redan nu vara tydlig med att det för flera
områden sannolikt saknas särskilda skäl, utifrån nuvarande
lagstiftning och praxis. Detta gäller områdena Bäckatorpet,
Södra Ekudden, Strandgården västra, Nolhagsfyren och del av
Gummerstadsvägen. I ljuset av nya vägledande domar gällande
tätortsutveckling som särskilt skäl för strandskydd är även
Katthavsviken ett sådant område. Det samma gäller för förslag
i tätorterna Hassle, Lyrestad, Odensåker och Ullervad.
Länsstyrelsen noterar att flera förändringar av förslaget
har skett mellan samråd och utställning av planen. Förutom
förtydliganden och justeringar i text har planområden tagits
bort och flera nya områden lagts till. Sammantaget handlar det
om relativt stora ytor för ny bebyggelse som lagts till. Länsstyrelsen saknar en samlad redovisning av de förändringar i
mark- och vattenanvändningen som gjorts mellan förslagen.
Handlingarna bör kompletteras med detta.

Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap.
10 § PBL:
Riksintresse Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 §
MB) och rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i översiktsplanen vid Södra Laxhall och
Skräddaretorp riskerar att påtagligt skada riksintressena för
naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4 miljöbalken (se
nedan).
Riksintresse Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Kommunen föreslår i översiktsplanen ny bebyggelse i mindre
områden längs riksintresset Göta Kanal. Kommunen behöver i kommande utredningar och detaljplanering visa att ny
bebyggelse i Lyrestad längs Göta Kanal inte påtagligt skadar
riksintresset för kulturmiljövården.
I Lyrestad pekas också ett omvandlingsområde ut och i
Sjötorp, ett så kallat gestaltningsområde. Det är i översiktspla-
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nen inte helt tydligt vad detta innebär, men Länsstyrelsen vill
poängtera vikten av att förändringarna sker i samklang med
värdena i riksintresset för kulturmiljövård.
Riksintresseområde för kulturmiljövård Göta kanal genomgår en revidering. Beslut kring ny avgränsning förväntas tas
under år 2018.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att
MKN enligt 5 kap. MB följs.

Strandskydd och LIS-områden
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Länsstyrelsen bedömer
att ett av dessa, Södra Kryparetorp (område 13), är förenligt
med 7 kap. 18 e § första stycket MB. Övriga tre områden
(Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer Länsstyren utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven för
landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Länsstyrelsen vill också påminna om tidigare granskningsyttrande över LIS-planen. Synpunkterna från granskningsyttrandet kvarstår. Det innebär bland annat att Länsstyrelsens
invändningar mot områdena Laxhall-Brommösund delområde
8c, Kryparetorp-Klippingsberg delområde 6c och Askevik
delområde 1d kvarstår.
Området är idag oexploaterat
och hyser höga natur- och friluftsvärden. Området är utpekat
som riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken,
samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap
1 och 2 §§ miljöbalken. Dessutom pågår bildande av naturreservat i området. Norr om området, vid Laxhall och Brommösund, finns sedan tidigare utpekade LIS-områden. Länsstyrelsen anser att Södra Laxhall inte är lämpligt som LIS-område,
då skadorna på strandskyddets syften kommer att bli för stora.
Länsstyrelsen anser även att en exploatering i det oexploaterade
naturområdet kan medföra påtaglig skada på riksintressena
enligt 3 och 4 kap. MB.
SÖDRA LAXHALL (OMRÅDE 10)

Området är beläget i direkt anslutning till
Mariestads tätort och är ett friluftsområde som har mycket stor
betydelse för strandskyddets syfte. Området kan därför inte
komma ifråga som LIS-område. Länsstyrelsen ser heller inte

SNAPEN (OMRÅDE 11)
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behovet av LIS på platsen. Om det finns idéer om anläggningar
som utvecklar det rörliga friluftslivet ytterligare kan det prövas
genom dispenser.
På platsen finns idag en mindre
campingverksamhet, men området är relativt oexploaterat. Här
finns höga friluftsvärden och området är utpekat som riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken, samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§
miljöbalken. Direkt norr om platsen pågår bildande av naturreservat. Länsstyrelsen anser att platsen inte uppfyller LIS-kraven.
Ett nytt fritidshusområde kommer inte att ge några långsiktiga
fördelar för samhället. Länsstyrelsen bedömer att exploateringen
riskerar att medföra orimligt stor skada på strandskyddets syften
och på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
SKRÄDDARETORP (OMRÅDE 12)

Området ligger i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse. Det finns en befintlig
struktur som behöver stärkas. Området är begränsat i storlek och
området närmast strandlinjen lämnas fritt. Länsstyrelsen anser
att området uppfyller LIS-kraven.

SÖDRA KRYPARETORP (OMRÅDE 13)

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och
vattenanvändning som även berör andra kommuner samordnas
på lämpligt sätt.

Hälsa och säkerhet
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta
att det som föreslås i planen medför sådana problem avseende
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.
STRANDGÅRDEN VÄSTRA OCH KATTHAVET Vid Strandgården

västra, intill området Katthavsviken (som är ett planarbete pågår
för) planerar kommunen för ett 40-tal bostäder i nära anslutning
till kommunens reningsverk för avloppsvatten samt ett antal
övriga miljöstörande verksamheter. I området finns också markföroreningar. Flera av de frågeställningar och problem som är
aktuella i samband med planerna för en utbyggnad av Katthavsviken gäller även för Strandgården västra.
En förutsättning för etablering av bostäder är att risken för

skador på människors hälsa inte uppstår. Fördjupade utredningar krävs som visar markanvändningens lämplighet.
Kommunen behöver säkerställa skyddsåtgärder. Det kan handla
om långtgående skyddsåtgärder för att platsen ska bli lämplig
för bostäder. En del av verksamheterna kan behöva flyttas. Det
bör av kommande utredningar framgå vilka verksamheter som
ska flyttas eller vilka åtgärder som ska vara utförda. Det behöver
också slås fast när åtgärder och/eller flytt av verksamheter ska
vara genomfört. Även markföroreningarna behöver utredas.
Innan utredningar, och tillräckliga skyddsåtgärder, kan visa
att det är lämpligt med bostäder på platsen ser Länsstyrelsen
ingen möjlighet till bostäder.
I översiktsplanen finns också Katthavet utmärkt som ett
omvandlingsområde, med potential för förtätning. Fördjupade
utredningar krävs för att visa på lämpligheten i detta.
Kommunens vindbruksplan från år 2010 innehöll
sju områden lämpliga för vindkraft inom Mariestads kommun.
Två av dessa – område J (Västra Kinneskogen) och område K
(Fredsberg) - är fortfarande aktuella och arbetas in i översiktsplanen. Samtidigt kompletteras vindbruksplanen med ett ställningstagande om att vindkraft inte ska byggas ut inom radien
900 meter (35 dBA) från befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen bedömer att område J (Västra Kinneskogen)
och K (Fredberg) är lämpliga för vindkraft, men att föreslagna
begränsningar om skyddsavstånd på 900 meter till bostäder
strider mot rättspraxis och att det inte har någon vetenskaplig
eller objektiv grund. Vidare är det oklart vad kommunen menar
med 35 dBA inom parantes. Länsstyrelsen anser att en bedömning av vilka skyddsåtgärder och begränsningar som är lämpliga
och nödvändiga bör, med utgångspunkt i påverkan på människors hälsa och miljö, ske i det enskilda fallet.
VINDBRUK

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen
följer rekommendationerna i Länsstyrelsens handbok Stigande
vatten. Ett nytt faktablad för Vänern publicerades november
2017 och kan nu användas som stöd. SMHI:s nivåer bör ligga
till grund för klimatanpassningsåtgärder såväl i översiktsplanen
som i klimatanpassningsplanen.

ÖVERSVÄMNING

Vad gäller geotekniska säkerhetsfrågor har Statens
Geotekniska Institut (SGI), i yttrande daterat 2018-04-06, efterfrågat en tydligare strategi som omfattar risker för befintlig
GEOTEKNIK

bebyggelse, såväl som framtida bebyggelseområden. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Vidare saknas det för respektive
bebyggelseområde bedömningar av risk för ras, skred och erosion. I översiktsplanen hänvisas till samlad bedömning, men
tydligheten ökar om kommunen redovisar en bedömning för
respektive bebyggelseområde.

Länsstyrelsens rådgivning – övriga allmänna intressen
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om LIS-områdena är förenliga med kraven
i MB, men när kommunen antagit en detaljplan eller områdesbestämmelser är strandskydd, även utanför LIS-områden, en
ingripandegrund för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För
att exploatering ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt
7 kap. 18 c – d §§ MB. Översiktsplanen föreslår flera exploateringar inom strandskyddat område. Länsstyrelsen vill redan
nu vara tydlig med att det för flera områden sannolikt saknas
särskilda skäl, utifrån nuvarande lagstiftning och praxis. Detta
gäller områdena Bäckatorpet, Södra Ekudden, Strandgården
västra, Nolhagsfyren och del av Gummerstadsvägen. I ljuset av
nya vägledande domar gällande tätortsutveckling som särskilt
skäl för strandskydd är även Katthavsviken ett sådant område.
Det samma gäller för förslag i tätorterna Hassle, Lyrestad,
Odensåker och Ullervad.
STRANDSKYDDADE OMRÅDEN

Översiktsplanen föreslår utbyggnad på jordbruksmark, utan att redovisa att ianspråktagandet av jordbruksmarken är förenligt med villkoren i 3 kap. 4 § MB. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas
i anspråk.
I översiktsplanen finns ett ställningstagande om att ianspråktagande av jordbruksmark i första hand ska ske i närhet av
befintlig bebyggelse och samhällsviktig infrastruktur. I planen
skriver kommunen att de har gjort rimlighetsavväganden för
de större områdena med jordbruksmark som planeras att tas i
anspråk för bebyggelse. Några tydliga avväganden för respektive
område finns inte redovisade i översiktsplanen. Det framgår inte
vilka markområden som har utretts som alternativ till föreslagen
jordbruksmark. Det innebär att utredning enligt 3 kap. 4 § MB
behöver visas i senare skede vid detaljplaneringen.
JORDBRUKSMARK
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Kulturmiljövärden
Kommunen föreslår stora exploateringar längs väg E20 utanför
Mariestads tätort. Dessa exploateringar riskerar att ge betydande
negativa konsekvenser för kulturmiljön. Ett sådant område är
Sund Södra, 20 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta söder om
E20.
Den hänsyn till landskapsbild som kommunen föreslår vid
kommande detaljplanering av Sund Södra är något som bör gälla
för fler områden. Länsstyrelsen anser att rekommendationer om
att säkerställa siktlinjer, gärna kompletterat med rekommendationer om en låg bebyggelse, bör gälla även för övrig bebyggelse
i områdena kring E20 och infarten till Mariestad/Göteborgsvägen. I inblicken mot Mariestad är det särskilt viktigt är att åsen
med Leksbergs kyrka bevaras synlig i landskapet.
Alla fornlämningar, kända eller inte kända, har samma
lagskydd enligt kulturmiljölagen (KML). I områden planerade
för bebyggelse kan det således finnas fler fornlämningar än de
som nämns i översiktsplanen. Länsstyrelsen kan därför komma
att ställa krav på arkeologiska utredningar i samband med
kommande detaljplanering. Länsstyrelsen rekommenderar också
att för omvandlingsområden och områden som planeras för nya
bebyggelseområden bör befintlig bebyggelses och andra kulturhistoriska värden utredas.

Bemötande
ȫȫ Kommunen håller med om att utställningshandlingarna

borde haft en sammanställning över de största
förändringarna mellan samråd och utställning. Det bedöms
dock som för sent att göra detta inför antagandet, då det
inte förändrar själva antagandehandlingen.
Riksintressen
ȫȫ Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och

rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) – Kommunen delar inte
Länsstyrelsens bedömning om de utpekade LIS-områdena
Södra Laxhall (område 10) och Skräddaretorp (område 12).
Dessa kommer därför finnas kvar i översiktsplanen.
ȫȫ Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) Lyrestad – stycket

kompletteras med text om att kommande planarbete längs
Göta Kanal måste visa att riksintresset för kulturmiljövård
inte påtagligt skadas.
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ȫȫ Text om Omvandlingsområde förtydligas. För Sjötorp ska

det även benämnas som Omvandlingsområde istället för
Gestaltningsområde.
Strandskydd och LIS-områden
ȫȫ Kommunen är medveten om att tidigare granskningsyttrande

för LIS-planen kvarstår, detta förtydligas i handlingarna.
ȫȫ Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning om

LIS-områdena Södra Laxhall (område 10), Snapen (område
11) och Skräddaretorp (område 12). De kommer därför
finnas kvar i översiktsplanen.
Hälsa, säkerhet och risken för olyckor
ȫȫ Strandgården västra och Katthavet – Kommunen är

medveten om att fördjupade utredningar krävs för
Strandgården Västra, detta hanteras i kommande
planarbete. Även vilka eventuella skyddsåtgärder som
krävs för att hantera översvämning samt påverkan från
reningsverket samt farligt gods och vilka verksamheter
som eventuellt måste flytta hanteras också i kommande
planarbete. Detsamma gäller Katthavsviken där planarbete
och tillhörande utredningar redan pågår.
Vindbruk
ȫȫ Oklarheten kring (35dBA) reds ut i handlingarna.
ȫȫ Kommunfullmäktige har sedan tidigare fattat ett beslut

om skyddsavstånd 900 meter vid vindkraftsetablering.
Ställningstagandet står därför kvar.
Geoteknik
ȫȫ Kommunens arbete med klimatanpassning beskrivs i

klimatanpassningsplanen. Vid nästkommande revidering
av denna föreslås att en tydligare strategi som omfattar
risker för befintlig bebyggelse, såväl som framtida
bebyggelseområden tas fram.
ȫȫ Beskrivning av risker för erosion, ras och skred utifrån

kartläggning av områden med potentiellt hög eroderbarhet
(SGI) samt lutningsanalys för skred i finkornig jordart
(SGU) har kompletterats till handlingen. Översiktsplanen
har kompletterats under avsnittet om erosion samt i
beskrivningen av påverkade områden.

Strandskyddade områden
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling i ovan
nämnda områden. Kommunen gör bedömningen att
områdena är lämpliga för bebyggelseutveckling med
hänsyn till översiktsplanens övergripande princip om
förtätning i anslutning till befintlig infrastruktur samt
i anslutning till befintlig bebyggelse. Med hänsyn till
pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. De flesta områden
har justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bebyggelse. Detta gäller ej service
och handelsområde i Hasslerör samt bebyggelseområde
Strandgården Västra i Mariestads tätort där bedömningen
kvarstår att bebyggelseutveckling närmare än 100 meter
ger förutsättning för hållbar lokal utveckling.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan på
friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och befintlig
infrastruktur att utredas ytterligare.
ȫȫ För varje ovanstående område preciseras målkonflikten

med strandskyddet ytterligare i antagandehandlingen.
Jordbruksmark
ȫȫ Utredningar enligt 3 kap. 4 § MB kommer visas i senare

planarbeten, text om detta läggs till i handlingarna.

Trafikverket (TRV)
Trafikverket uppskattar att kommunen har tagit till sig flera av
synpunkterna som lämnades i samrådsskedet, och utifrån dessa
gjort justeringar och förtydliganden av översiktsplanen.
En trafikstrategi efterfrågades av Trafikverket i samrådsskedet.
Kommunen har kompletterat översiktsplanen med texter om
utgångspunkter för planering av kommunikationer och prioritering mellan olika trafikslag. En fullständig trafikstrategi hade
varit önskvärd, men Trafikverket anser att kommunens översiktliga strategier och ställningstaganden gällande infrastruktur,
trafik och transport är tillräckliga.
Kommunen anger också att Trafikverket ska höja standarden
på vägar och underlätta för cykling. Trafikverket vill påpeka att
det finns begränsade resurser till underhåll av det mindre vägnätet, och att hårda prioriteringar av medel behöver göras. Det
mindre, lågtrafikerade vägnätet är inte prioriterat och kommer
inte att få en högre standard än dagens. Cykelvägar längs statligt
vägnät kräver kommunal medfinansiering och vilka sträckor som
blir aktuella för byggnation prioriteras i regional plan.

Bemötande
ȫȫ Synpunkterna noteras.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll
i samrådsförfarandet när översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet
ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och har
därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta
ärende.

Kulturmiljövärden
ȫȫ Texter om landskapsbild och förhållande till befintliga

kulturhistoriska värden förtydligas för berörda områden.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu utställd Översiktsplan för Mariestad kommun.

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
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Sveriges Geologiska Institut (SGI)
SGI rekommenderade i sitt samrådsyttrande bland annat att en
tydligare strategi formuleras som omfattar risker för befintlig
bebyggelse, såväl som framtida bebyggelseområden. Synpunkten kvarstår då strategin kan vinna på att tydliggöras ytterligare.
Strategin bör även omfatta hur de identifierade riskerna inom
kommunen kan minska eller upphöra.
Kommunen anger i Del 2 Markanvändning att man för samtliga
bebyggelseområden gjort en samlad bedömning av risk för rasoch skred, erosion och buller samt behov av klimatanpassning.
I de följande beskrivningarna för respektive bebyggelseområde
saknas dock bedömning av risk för ras, skred och erosion. Det är
därmed svårt att utläsa om någon bedömning gjorts eller ej. SGI
rekommenderar att texterna kompletteras med det. Risken för
översvämning beskrivs däremot, den risken är ofta sammankopplad med ökad risk för erosion och kan i förlängningen påverka
markens stabilitet negativt genom förändrad markgeometri.
SGI vill fortsatt trycka på att det i samband med detaljplanering
alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet
med PBL. Att en sådan bedömning görs är viktigt även för områden som inte ligger i direkt anslutning till Tidan. Översvämningar
i Vänern kan även få effekt på de geotekniska säkerhetsfrågorna
ras, skred och erosion vilket bör övervägas i kommunens arbete
med klimatanpassning.
Sammanfattningsvis föreslår vi att länsstyrelsen i sitt yttrande
till kommunen understryker ovanstående rekommendationer
rörande vad översiktsplaner bör innehålla/beakta vad gäller
geotekniska säkerhetsfrågor.

Bemötande
ȫȫ Kommunens arbete med klimatanpassning beskrivs i

klimatanpassningsplanen. Vid nästkommande revidering
av denna föreslås att en tydligare strategi som omfattar
risker för befintlig bebyggelse, såväl som framtida
bebyggelseområden tas fram.
ȫȫ Beskrivning av risker för erosion, ras och skred utifrån

kartläggning av områden med potentiellt hög eroderbarhet
(SGI) samt lutningsanalys för skred i finkornig jordart
(SGU) har kompletterats till handlingen. Översiktsplanen
har kompletterats under avsnittet om erosion samt i
beskrivningen av påverkade områden.
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Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Det är länsstyrelsens uppgift att tillgodose statens intressen i samband med
kommunal planering.

Räddningstjänsten (RÖS)
En del i översiktsplanen är att möjliggöra en befolkningsökning i Mariestads kommun.
I takt med att befolkningen i Mariestads kommun ökar
behöver räddningstjänstens resurser också utökas. Antalet
räddningsinsatser beror till stor del på antalet invånare i ett
geografiskt område.
Att utvidga den lokala arbetsmarknadsregionen är av central
betydelse för utvecklingen av Mariestads kommun. För att ge
förutsättningar för en befolkningsökning är det viktigt med
fler arbetstillfällen. En befolkningsökning och en utökad
bostadsproduktion kan komma att med föra konsekvenser för
den framtida organisationen för räddningstjänst.
Nuvarande lokalisering av brandstationen i Mariestad
innebär att de objekt som projekterats med en insatstid om tio
minuter för påbörjad räddningsinsats kan hållas. En ev. flytt
av brandstationen i Mariestad behöver föregås av en särskild
utredning med avseende på insatstider; både till befintliga
byggnader och till planerade.
En nybyggnadsproduktion på höjden aktualiserar också
frågan om en utökning av vaktstyrkan i Mariestad. Vaktstyrkan
består för närvarande av en styrkeledare och fyra brandmän.
Det är den personalsammansättning som åtgår för att genomföra livräddande rökdykning. För att parallellt med rökdykningsinsats genomföra livräddning med höjdfordonåtgår
ytterligare en brandman som kan hantera höjdfordonet.
Räddningstjänsten bedömer också att en översyn av transportlederna för farligt gods bör genomföras. Räddningstjänsten är beredd att medverka i detta arbete. I sammanhanget
noteras att Kinnekullebanan är möjlig att transportera farligt
gods, även transporterad mängd farligt gods i dagsläget är lindring. Den bör dock inkluderas i transportvägar för farligt gods.

Bemötande
ȫȫ Förslag på en ny placering för Räddningstjänsten

har lagts till i illustration som visar föreslagen
markanvändning i tätorten. Det finns en detaljplan för
detta från 1997. En eventuellt flytt av brandstationen till
Krontorpsrondellen ska som Räddningstjänsten påpekar
föregås av en särskild utredning om insatstider.
ȫȫ Översyn av transportleden för farligt gods längs med

västra Marieforsleden pågår.
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Kommunala nämnder,
förvaltningar och
politiska partier
Centerpartiet
Förslaget känns mera genomarbetat nu jämfört med samrådshandlingen och många synpunkter har betraktats både från
oss och andra. När det gäller granskningshandlingen vill vi
framföra följande:
Under historisk utveckling efterlyses mer om industrialiseringen utanför tätorten t.ex. varv och sågverk i Sjötorp och
kvarnstensbrytningen i Lugnås.

Om byggplaner i Mariestad och kransorterna
ȫȫ Marieforsleden - Avvägningen mellan trafik och

bebyggelse bör kunna fungera med gällande förslag.
ȫȫ Hur löser vi trafiksituationen på Bergsgatan som i

och med expansionen på Sjölyckan har blivit ännu
intensivare?
ȫȫ Vi är fortfarande tveksamma till byggnationen på
Bäckatorpet.
ȫȫ Sjötorp - Finns tomtmark för byggande av
flerbostadshus?
ȫȫ Lyrestad - Hästklippan ändras till Horsklippan,
Kanalmuseet till Hamnmagasinet och varvsmiljön till
hamnmiljön.
ȫȫ Bystrukturer - Även i norra delen av kommunen finns
välbevarade bystrukturer t.ex. Slättevalla, Guntorp
och Siggarud.

Järnväg
Viktigt att Kinnekulletåget möjliggör pendling både söderut och norrut. Gårdsjö station är en viktig knutpunkt för
pendling med Kinnekulletågen och för att kunna fortsätta med
västtågen till Stockholm och Karlstad. Det är även viktigt att
tågen stannar i Töreboda för färd norr och söderut.
Bra förbindelser till Gullspång är en förutsättning för att
kunna ansluta till Värmlandstrafiks busslinjer.
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Kollektivtrafik
Lyft fram närtrafiken och även möjligheter till närtrafik till
omkringliggande kommuner.

Bredbandsinfrastruktur
Stycket behöver fördjupas. Nuvarande skrivning är föga framåtriktande. Ett kortare resonemang bör föras om Telias successiva avveckling av de alltmer föråldrade telefonstationerna.
Fördjupade resonemang bör vara kopplade till Regeringens
uppdaterade Bredbands- och Digitaliseringsstrategi vilka båda
har inriktningar mot 2025-2030 och innehålla kommunens
övergripande viljeinriktning för detta:
ȫȫ Mål/Syfte med en utbyggd fiberinfrastruktur ur ett

kommunalt perspektiv
ȫȫ Hantering av nätutvidgningar och

kompletteringsanslutningar
ȫȫ Ageranden för att få fler aktörer att bygga,

komplettera och utveckla fibernät, inte minst
på landsbygden (koppling till kommunens
Landsbygdsstrategi) och utbyggnad av
mobilnätinfrastrukturen
ȫȫ Användning av det kommunala stadsnätet i
bredbandssammanhanget

Kommunal verksamhet
Sidorna 25-29. Illustration 0.7 Sektor utbildning bör placeras
tillsammans med texten på sid.27 om sektor utbildning. På
kartan bör även anges vilket år som siffrorna på antalet barn
gäller.
Det är viktigt att tillgången på förskoleplatser på de mindre
tätorterna säkerställs och att man kan hitta flexibla lösningar
eftersom barnantalet kan växla mera från år till år än i tätorten.
Detta gäller även skolan.

Näringsliv och arbetsmarknad
Arbetstillfällen 2014 sid.31 - Det borde finnas nyare uppgifter
om arbetstillfällen än från 2014. När det gäller arbetstillfällen
och handel bör det poängteras, att centrum-handeln behöver
lyftas.
Besöksnäringen borde få större plats i översiktsplanen.
Mycket bra skrivet om trender på frammarsch som hållbar
turism, naturvärden och naturupplevelser. Vilken beredskap

har vi för denna typ av besöksnäring?
Lyft gärna fram kulturmiljöerna utanför tätorten mera. I
jämförelse med samrådshandlingen finns endast inledande
text med.
Borttaget är avsnitten om Mariestads tätort, Göta kanal,
Sjötorp, Lyrestad och Norrqvarn, Vänerskärgården med Torsö,
Brommö och Djurö samt Lugnåsberget - Kommer detta att
finnas med i fortsatt planeringsarbete?

Jord och Skogsbruk
I planen hänvisas till en jordbrukskartering 2007. Det bör
finnas någon senare.
Stycket ”Deltidsjordbruk har blivit allt vanligare och ofta
drivs jord-och skogsbruk i kombination. Endast ett fåtal
personer har idag fiske som hel- eller deltidssysselsättning
Kommunen avser att verka för en levande landsbygd och ett
öppet odlingslandskap genom en positiv syn på bosättning på
landsbygden och kompletterande sysselsättningar till jord-och
skogsbruket.” som fanns med i samrådshandlingen har tagits
bort men bör finnas med.

Övriga synpunkter
ȫȫ Planberedskap ill. 0.14 sid 37 Förtydliga vad siffrorna

anger.
ȫȫ Mariestad bör bytas ut mot Mariestads tätort i de

sammanhang man inte menar hela kommunen.
ȫȫ Grönstruktur sid 147 Bra skrivet och viktigt att ha

med i planeringen.
Vi ser fram emot fortsatt arbete med översiktsplanen.

Bemötande
ȫȫ Översiktsplanen har medvetet renodlats till att

mer handla om frågor som direkt berör mark- och
vattenanvändning.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan på
friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och befintlig
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Stycke om ny bebyggelse och dess påverkan på

befintliga vägar läggs till under Infrastruktur.

ȫȫ Text om val av bostadsbebyggelse (småhus,

flerbostadshus mm) läggs till i handlingarna.
ȫȫ Namnet Hästklippan har valts som nytt namn för ett

framtida bostadsområde, detta med tanke på kopplingen
till Horsklippan då ordet Hors syftar till ordet Häst.
Hästklippan är endast en ny del inom det större området
Horsklippan. Detta förtydligas i handlingarna.
ȫȫ Gällande bredband så hanteras inte denna fråga så

detaljerat i det här dokumentet, eftersom det är en
översiktsplan.
ȫȫ Översiktsplanen ger handlingsutrymme att hantera

förändrade behov inom skola och omsorg.
ȫȫ Översiktsplanen pekar bland annat ut behovet av en

turistisk utvecklingsplan för Göta kanal.
ȫȫ Översiktsplanen pekar ut kommunövergripande

utvecklingsprogram för kulturhistorisk värdefull
bebyggelse och miljö som ett viktigt fortsatt planarbete.
ȫȫ Övriga redaktionella synpunkter har hanterats.

Folkhälsorådet, 2018-04-22
En översiktsplan är ett långsiktigt och riktande dokument i
arbetet för en hållbar kommun. Folkhälsa och social hållbarhet
lyfts på flera sätt i den översiktsplan som tagits fram. Detta är
viktigt då hållbar utveckling endast är möjlig om både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter vägs in. Den fysiska
planeringen påverkar den sociala hållbarheten och människors förutsättningar för hälsa på många sätt. All planering
måste därför utgå från att den kommer påverka människors
livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. De långsiktiga
sociala frågorna behöver på ett strukturerat sätt beaktas tidigt
i planeringsprocessen. Det är av vikt att kommunen utarbetar
ett arbetssätt som möjliggör ett tvärsektoriellt perspektiv på
vilka sociala mervärden och konsekvenser som planer inom
fysisk planering medför. Ett sätt att göra detta är att genomföra
så kallade sociala konsekvensanalyser (SKA) som lyfter teman
som tillit, medborgerligt deltagande, sammanhållen stad,
socialt samspel, vardagsliv, upplevd trygghet och social identitet. Faktorer inom fysisk planering som påverkar dessa teman
kan vara storleksrelationer, korsande stråk och täthet. Sociala
konsekvensanalyser bidrar till att sociala frågor förtydligas.
Därigenom blir de också lättare att diskutera och beslut kan
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tas på mer genomlysta grunder. Folkhälsorådet vill med detta
yttrande lyfta vikten av att folkhälsa och social hållbarhet inte
bara blir en viktig princip och utgångspunkt utan också del i
det faktiska och strategiska planarbetet.
Detta kan i översiktsplanen 2030 förslagsvis göras på följande
sätt:
ȫȫ DEL 1. Under rubriken ” Översiktliga strategier
och ställningstaganden” bör det framgå att sociala
aspekter ska analyseras och tas i beaktande som en
av strategierna för bebyggelse, infrastruktur och
grönstruktur.
ȫȫ DEL 4. Under rubriken ”Genomförandeorganisation”
och/eller ”Det fortsatta planeringsarbetet” bör det
finnas en avsiktsförklaring från kommunen att
utveckla ett tvärsektoriellt samarbete där sociala
konsekvensanalyser möjliggörs och att dessa finns
med i ett tidigt skede av alla planeringsprocesser.
Folkhälsorådet kan med fördel fungera som remiss-instans då
större projekt planeras och folkhälsostrategen kan bidra med
stöd och kunskapsutveckling i arbetet med att ta fram rutiner
kring och genomföra sociala konsekvensanalyser.
Området folkhälsa står i påtaglig utveckling och mycket
har hänt sedan arbetet med översiktsplanen 2030 påbörjades.
Bland annat väntas inom kort en proposition med förslag på
ett nytt ramverk och lagstiftning för folkhälsoarbetet nationellt. I Mariestad kommun pågår samtidigt arbetet med att
ta fram en ny folkhälsostrategi inför 2019. Det första stycket
under rubriken ”Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun”
(s.65) riskerar att inom kort vara inaktuellt och skulle för att
hålla över tid kunna uttryckas mer generellt än hänvisa till
nuvarande mål. Förslag på formulering:
Mariestads kommuns Vision 2030 är ledstjärna för
Mariestads kommuns folkhälsoarbete. Utifrån den har en
kommunövergripande folkhälsostrategi tagits fram. Strategin
tar även regionala och nationella målsättningar samt FN:s
globala hållbarhetsmål Agenda 2030 i beaktande.

Bemötande
ȫȫ Föreslagna redigeringar inarbetas i

antagandehandlingen.
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Socialdemokraterna
Vi tycker att översiktsplanen i stort är mycket bra. Vi är positiva till att kommunen förtätar vissa områden och pekar ut helt
nya områden för byggelse och verksamheter. Det är positivt
att man har stor variation på lägen för bebyggelse och att man
sparar naturområdena i redan befintlig bebyggelse. Att även
kransorterna har fått utpekade områden för bebyggelse och
service och handel ser vi positivt på. De olika infrastrukturerna
har lyfts fram på ett bra sätt med olika förslag på förändringar
för vidare utveckling av den befintliga infrastrukturen.
Vad händer med logistiken till polisstationen? Vad händer med GC-vägen som går i de två utpekade områdena? Det finns en ljudvall på västra delen av de två
utpekade områdena på Marieforsleden norra. Skall man ta bort
en ljudvall och ersätta den med bostäder? De nya bostäderna
kommer då att hamna ännu närmare Marieforsleden och helt
utan ljudvall. Att placera flerbostadshus och radhus så nära en
genomfartsled måste utgöra en säkerhetsrisk då det troligtvis
kommer bo barn i dessa två områden.
MARIEFORSLEDEN NORRA

skall få vara den genomfartsled som den
är idag. Mariestad behöver ha ett antal genomfartsleder för
att trafiken skall kunna flyta på ett bra sätt. En avsmalning av
vägen skulle ta bort Göteborgsvägen som en genomfartsled.
Redan idag ligger det norra området på Göteborgsvägen 50-75
m ifrån järnvägen, långt under riskhanteringsavståndet (150m)
som Trafikverket rekomenderar. Skall detta avstånd verkligen
krympas ännu mer? Att placera flerbostadshus och radhus så
nära en genomfartsled måste utgöra en säkerhetsrisk då det
troligtvis kommer bo barn i dessa två områden.

GÖTEBORGSVÄGEN

BÄCKATORPET Trots ändringen av det planerade området så är
vi fortfarande skeptiska till en fortsatt utbyggnad av Ekudden/
Bäckatorpet. Området bör bevaras då det är unikt med en
sådan miljö och naturliv i ett så centralt läge. Det finns fornlämningar i närheten av det tänkta området. Även om området
utformas så att det inte skall påverka fornlämningarna så finns
risken för att de görs det när bebyggelsen kommer på plats.

Att anta en så stor del mark av det som Mariestads Ridklubb använder för sin verksamhet är inte bra. Man
SUND SÖDRA

hindrar föreningen ifrån att kunna fortsätta att arrangera
tävlingar som föreningen har haft stora framgångar med, både
nationellt och internationellt. Man tar också bort möjligheten
för föreningen att vara självförsörjande vad det gäller foder. Vi
ser med stor oro för hur detta kommer att drabba föreningen.

Bemötande
ȫȫ Frågeställningar kring buller, trafiksäkerhet,

tillgänglighet, framkomlighet och riskhantering
i utpekade områden måste beaktas i kommande
planarbeten. Frågeställningarna har varit vägledande
vid utpekandet av områdena i översiktsplanen.
Bedömningen är att dessa frågeställningar kan hanteras
i det fortsatta detaljplanearbetet.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer även påverkan på friluftsliv samt växtoch djurlivet att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Området Sund Södra kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Ska denna mark ianspråktas för annan
användning än idag så kommer behövliga utredningar
tas fram och diskussioner föras om eventuella
kompensationer och ny placering av pågående
verksamhet, detta sker dock inte i översiktsplanen utan i
ett senare planeringsskede.

Tekniska nämnden (TN)
Teknisk nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för översiktsplan för Mariestads kommun och
har inget att erinra.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)
Markanvändning
Avseende Strandgården Västra på sid 78 så bör problematiken
kring förorenad mark tas upp under rubriken ”Målkonflikter
och åtgärder”.
Industriområdet i Lyrestad delar i dag väg med bostäder

vilket medför en trafikfara och trafikbuller. Det vore önskvärt
i en fördjupad plan (FÖP/handlingsprogram) att förespråka
en separat tillfartsväg till industriområdet. Dessutom bör
industriområden ha ett utritat område där eventuellt expansionsmöjligheter gestaltas.

Trafikbuller
Under miljömålet god bebyggd miljö på sida 219 står det att
det finns en risk för att fler människor utsätts för buller, men
så länge detaljplaneringen tar hänsyn till gällande riktvärden
bedöms detta bara ge en marginell påverkan.
Det står vidare under avsnittet MKN på sida 221 att det
finns risk för bullerpåverkan i de områden som pekas ut längs
Marieforsleden och Kinnekullebanan i Mariestads tätort. Även
nya bostadsområden i Lyrestad och Lugnås kan påverkas från
biltrafiken på E20. Det står i planen att om man efterlever
de ställningstaganden som görs i planen så bedöms risken
för att överskrida miljökvalitetsnormer vara mycket liten och
konsekvenserna bli ringa. Dessa ställningstaganden anges på
sid 185. Verksamhet miljö och bygg anser att ställningstagandet
om bullersaneringsplanen ska ändras till ”bullersaneringsplanen kommer snarast att ses över och aktualiseras”, och att
”Bullersaneringsplan” ska läggas till bland de tematiska och
geografiska fördjupningar som räknas upp på sid 199 under
”Fortsatt planeringsarbete”. Detta med tanke på att bullersaneringsplanen är ca 20 år gammal och att det därmed i praktiken
saknas aktuellt underlag för att bedöma var i kommunen det
finns problemen med buller.
Verksamhet miljö och bygg anser vidare att det är bra att
kommunen kommer att göra bullerberäkningar enligt Boverkets riktlinjer, men att det är avgörande att man sedan även
utformar detaljplanerna så tydligt att det inte riskerar att bli
för höga ljudnivåer i och vid bostäderna. Kommunen behöver
vara medveten om att det är svårt och ibland omöjligt att göra
ändamålsenliga flexibla detaljplaner i de områden som är bullerutsatta, vilket också Boverket är tydliga med i sin vägledning
om detaljplanering i bullerutsatta områden.
Länsstyrelsen påpekade under samrådet att vibrationsproblematiken behöver tas i beaktande vid förslag till markanvändning. Verksamhet miljö och bygg tycker att det fortfarande
inte är tydligt vad kommunens ställningstagande angående
vibrationer är, och att översiktsplanen därför behöver kompletteras med detta, t ex i stycket om buller (sid 184-185).
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Strålning
Verksamhet miljö och bygg anser att områdena radon och elektromagnetiska fält ska beskrivas i del 3 Hänsyn, under ”Miljö,
hälsa och säkerhet”. Detta eftersom strålningen kan påverka
hälsan negativt, t ex kan det vara olämpligt att bygga bostäder
eller andra anläggningar där människor vistas varaktigt alltför
nära kraftledningar.
Kommunen anger på sid. 178 sitt ställningstagande angående
kraftledningar. Ställningstagandet är att man avser att samråda
med Svenska Kraftnät för åtgärder inom 250 meter från deras
stamnätsledningar. Man skriver inget i ställningstagandet om
Vattenfalls ledning. Verksamhet miljö och bygg anser att man
bör komplettera sitt ställningstagande med huruvida man avser
att följa de rekommendationer för avstånd till kraftledningar
som man räknar upp på samma sida. Det är också viktigt att
man förtydligar var dessa rekommendationer kommer från,
eftersom det inte finns några fastställda gränsvärden för elektromagnetiska fält idag.
Kommunen anger i samrådsredogörelsen att de ska beskriva
Vattenfalls luftledningsanläggning i översiktsplanen i utställningsskedet, men Verksamhet miljö och bygg kan inte se att
detta är gjort. På kartan på sid. 178 är Svenska Kraftnäts ledning
markerad, men inte Vattenfalls. Verksamhet miljö och bygg
önskar ett förtydligande av detta. Det hade också varit bra att
kunna se var ledningarna går jämfört med var det är planerad
bebyggelse, exempelvis i Hänsynskartan.
Det är sammanfattningsvis viktigt att kommunen förtydligar
hur man avser att ta hänsyn till kraftledningar i planering av
bebyggelse, och vad det är man bygger sitt ställningstagande på.

Naturmiljö
Ställningstagande på sid. 170 ”Välbevarade naturmiljöer är
betydelsefulla för den lokala livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen” bör kompletteras med ”Tätortsnära natur ska
skötas så att naturvärden, väl fungerande ekosystemtjänster
och rekreationsmöjligheter bevaras och utvecklas”. Kommande
grönplan bör innehålla en kartering av ekosystemtjänster samt
skötselplaner för de viktigaste områdena. (De som beskrivits i
översiktsplanen på sidorna 148-151).
I bemötandet av nämndens yttrande i samrådsskedet anges att
” Kommunen avser att kompensera grönområde när befintlig
grönstruktur tas i anspråk för ny bebyggelse.” Något sådant
ställningstagande återfinns dock inte i granskningsförslaget och

248

MARIESTAD ÖP 2030 | ANTAGANDEHANDLING | 2018-05-09

detta bör därför läggas till.
Igenväxning av Vänerns stränder är ett problem, såväl ur
naturvårds- som rekreationssynpunkt. Det finns även ett
utvecklingsperspektiv då kommunen gör satsningar i strandnära miljöer på boende och besöksnäring. Översiktsplanens
ställningstagande kring Vänerns reglering (sid. 191) bör därför
kompletteras med att en naturanpassad tappningsstrategi bör
tillämpas för att motverka igenväxningen.

Vattenkvalitet
Under avsnittet vattenkvalitet i del 3 hänsyn står det att
kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster bör följas och förbättras. Det framgår inte på vilket sätt
kunskapsläget bör följas och förbättras. Verksamhet miljö och
bygg tycker det är viktigt att skapa kunskap om förekomst av
miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljön
med tanke på dricksvattenkvalitet, miljön för djur och växter
och för de badande på de kommunala strandbaden.

Jordbruksmark
Mariestads kommun har planer för utbyggnad av handels- och
industriområde vid Västeräng, på andra sidan vattendraget
Tidan sett från Haggårdens industriområde. För utbyggnaden
kommer åkermark att behöva tas i anspråk utifrån motiveringen
att det området är det naturliga expansionsområdet. Samtidigt
står den ändrade markanvändningen mot det långsiktiga målet
att bevara jordbruksmark, enligt 3 kapitlet 4§ Miljöbalken.
Motiveringen är gentemot en ”rimlighetsavvägning” vilket
framstår som undermåligt. Istället kanske kompensationsåtgärder, genom skapande av förutsättningar för odling på annan
plats, kan föreslås för att jordbruksmarken ianspråktas.

Vindkraft
År 2015 gjordes ett revideringsförslag av Vindbruksplanen. Det
framstår av kartan i ÖP-planförslaget som att revideringsförslaget används men det återspeglas inte i texten om områdena J
och K. Storleken på områdena avgörs till största delen av vilket
”skyddsavstånd” till bostäder kommunen använder sig av.
Revideringsförslaget utgick från 900 meter som kriterium för
skyddsavståndet. Enligt revideringsförslaget så motsvarar ytan
som kan tillgängliggöras i område K 2,0 km² och område J 2,2
km². Det medför också att antalet verk som får plats behöver
skattas om den uppgiften behöver anges i översiktsplanen.

Revideringsförslaget utgick till stor del från att områdena är av
intresse baserat på prognostiserad medelvindhastighet över året.
Det är av intresse och en förutsättning att framhålla områdenas
lämplighet ur energiproduktion.
Det är skillnad på indelningen av vindkraftsanläggningar i
miljöbalken. Det finns ett värde att påtala vilken roll kommunen har i sammanhanget och vilka prövningsmyndigheter som
fattar beslut. Översiktsplanen i sig är inte helt avgörande för
var vindkraftverk får uppföras men miljö och bygg har erfarit
att dokumentet ibland misstolkats på det viset. Vindbruksplanen har syftat till att vara vägledande om lämpliga områden
för projektörer, allmänheten och fullmäktige. Fullmäktige har
möjligheten att avstyrka en etablering då vindkraftsparken
tillståndsprövas. Den möjligheten finns inte vid prövning av
anmälningspliktiga vindkraftsetableringar. Miljö och bygg ser
ett värde i att detta förtydligas i översiktsplanen.
Inom områdena som pekats ut lämnas förslagsvis upplysningar
om de ligger inom totalförsvarets MSA-område. Även dessa
uppgifter finns att hämta i revideringsförslaget till vindbruksplanen.

Kulturmiljö
Stycket gällande PBL som skyddsform bör justeras något då det
finns både det generella varsamhetskravet som gäller all bebyggelse i Sverige, som även kan förtydligas genom varsamhetsbestämmelser i detaljplaner eller områdesbestämmelser, sedan
finns även förvanskningsförbudet som främst berör utpekad
särskilt värdefull bebyggelse och kan hanteras vidare genom
skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Något klargörande kring detta bör införas i detta avsnitt.
Ställningstagandena gällande kulturmiljö har utvecklats
något vilket är positivt vi vill dock ställa ett frågetecken kring
formuleringen att, ”Nya byggnader bör anpassas efter den lokala
byggnadstraditionen”. Lokal byggnadstradition är ett luddigt
begrepp som av erfarenhet leder till typhus med träpanel som
målas med röd och vit akrylat färg, kanske det minst lämpliga
alternativet för att anpassa ny bebyggelse till en äldre som många
gånger har ett hanterverksmässigt utförande med genuina
material. Detta kan eventuellt bytas ut mot att ”ny bebyggelse
ska anpassas efter platsens förutsättningar, t ex landskapsbild,
historiska lämningar i landskapet samt bebyggelsens karaktärsdrag, värden och kvaliteter”. Det är viktigt att denna formulering inte helt dödar kreativiteten i arbetet att utforma anpassad

ny bebyggelse i vår kommun, det ska snarare vara tvärt om, att
de befintliga kvaliteterna ska utgöra en inspirationskälla för att
hitta en ny väg framåt med tydlig förankring i den ursprungliga myllan!
Det står platsens byggnadstradition på ett ställe längre fram i
ÖP:n, vilket är ett snäpp bättre och mer precist men som sagt
fundera ett varv till kring denna formulering som av erfarenhet
har varit mer till skada än nytta många gånger.
Vidare bör redovisningen av kulturmiljöns riksintressen
fortsatt kompletteras med rubrikerna, Förutsättningar för
bevarande, under respektive riksintresse. Detta för att visa hur
riksintressena ska tillgodoses.

Bemötande
Markanvändning
ȫȫ Text om förorenad mark tas upp som målkonflikt för

utbyggnad av Västra Strandgården.
ȫȫ Nuvarande trafiklösning i Lyrestad är inte optimal

eftersom det påverkar boende. Att föreslå stor
förändringar inför antagandet av översiktsplanen är
dock inte möjligt då detta skulle innebära att planen
återigen måste ställas ut. Trafiksituationen i Lyrestad bör
undersökas i kommande planering och i samverkan med
Trafikverket. Att skapa en ny tillfartsväg anses enbart
flytta problemen från en plats till en annan. En större
åtgärd som exempelvis en ny bro över Göta kanal är
ett mycket stort ingrepp som inte bedöms som rimligt i
nuläget.
ȫȫ Utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i Lyrestad

finns i gällande detaljplan.
Trafikbuller
ȫȫ Ställningstagandet om bullersaneringsplanen ändras till

”Bullersaneringsplanen bör snarast ses över och antas”.
ȫȫ Bullersaneringsplanen läggs under ”Fortsatt

planeringsarbete” på sid 199.
ȫȫ Stycke om vibrationer läggs till på s.184.
ȫȫ ”Vibration” läggs till i rubriken på sid. 184.
ȫȫ Ställningstagandet avseende buller ändras till ”...för

hälsofarliga buller- och vibrationsnivåer.”
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Strålning
ȫȫ Lägg till stycke om strålning.
ȫȫ Text om kraftledningar på sid 178 har justerats.
ȫȫ Kartan visar endast den största ledningen, detta pga

karttekniska skäl, vi kan dock lägga text om följduppdrag
att genomföra digital karta där det är möjligt att se alla
ledningar.
ȫȫ Ställningstagande om att följa rekommenderade avstånd/

riktlinjer läggs till.
Naturmiljö
ȫȫ Ställningstagande på sid 170 ändras enligt förslag.
ȫȫ Ställningstagande angående kompensation av grönytor

förtydligas.
ȫȫ Ställningstagande om Vänerns tappning ändras enligt

förslag.
Vattenkvalitet
ȫȫ Texten ändras enligt förslaget.

Jordbruksmark
ȫȫ För de nya föreslagna områden där jordbruksmark tas i

anspråk läggs text till om målkonflikt.
Vindkraft
ȫȫ Kartor och texter revideras så de är samstämmiga.
ȫȫ Kommunens roll och vilka prövningsmyndigheter som

fattar beslut läggs till stycket om vindkraft.
ȫȫ Text skrivs om att områdena för vindkraft ligger inom

Gullspångs kommun
Gullspångs kommuns synpunkter från samrådet gällande
kollektivtrafik har besvarats och kompletterats på ett tillfredsställande vis. Gullspångs kommun vill dock åter understryka
vikten av att eftersträva en god kollektivtrafik även mot Örebro
och Värmlands län. Det är viktigt för studie- och arbetspendling i båda kommuner med en väl fungerande kollektivtrafik
och högre turtäthet.
Vidare kvarstår kommunens synpunkt att översiktsplanen på
ett bra sätt belyser och beaktar de delregionala perspektiven.

Skövde kommun
Skövde kommun har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.
Framförda synpunkter har noterats i granskningshandlingen.
Skövde kommun har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Lidköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte lämna några
synpunkter på förslaget.

totalförsvarets MSA-område.

Töreboda kommun

Kulturmiljö

Kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillföra än det som
framfördes vid samrådet.

ȫȫ Text revideras angående olika skyddsbestämmelser.
ȫȫ Begreppet ”Lokal/platsens byggnadstradition” byts ut

enligt förslag.
ȫȫ Översiktsplanen pekar ut kommunövergripande

utvecklingsprogram för kulturhistorisk värdefull
bebyggelse och miljö som ett viktigt fortsatt planarbete.
Inom detta arbete är det av stor vikt att ”Förutsättningar
för bevarande” beskrivs.
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Enskilda fastighetsägare
och allmänhet
Inkomna synpunkter har sorterats områdesvis.

Christina Högstedt
Snapenområdet
Jag Christina Högstedt är mycket ute i det vackra och välskötta
området ute på Snapen och gläds åt att så många både barn,
ungdomar och vuxna besöker detta. Det är en stor tillgång för
oss alla som bor i Mariestad. Många av dem man möter där ute
berättar med stor glädje att de badar, simmar eller bara lugnt
sträcker ut sig på sandstranden vid friluftsgården. Strax bredvid
finns bastun som är öppen året runt och som kostnadsfritt kan
användas av allmänheten. Norrut finns en trivsam grillplats
där man kan slå sig ner. Tipspromenader anordnas regelbundet. Det är trevligt att se hur barn som då följer med inte bara
tänker på svaren på sina barnfrågor utan också gärna plockar
med sig små minnen hem i form av blommor, kottar mm.
Något jag själv aldrig glömmer när jag för några år sedan gick
den här ”tipspromenadvägen” förbi fyrtomten är när en ståtlig
älgtjur ca 6 till 7 meter framför mig passerade tvärs över vägen.
Strax efteråt kom en liten älgkalv och därefter mamman. Mitt
på vägen stannade kalven och började dia. En fantastisk syn!
Det är så avkopplande och fridfullt där ute i området, det finns
mycket att glädja sig åt.
Under mitt yrkesverksamma liv som lärare presenterades ett
flertal stora forskningsprojekt som tydligt visade att barn som
var motoriskt aktiva och ägnade sig åt sport och idrott utvecklades mer positivt och nådde bättre skolresultat. Tyvärr verkar
många ha tappat den kunskapen. Nu för tiden har istället fler
människor blivit mer stillasittande. Ur hälsosynpunkt är dessa
förändringar hur vi lever våra liv idag förstås inte alls bra. Vi
ser ju också hur köerna till sjukvården blir allt längre. För att
motverka detta behöver vi återgå till att vara ute och röra på oss
mer i naturen.
Själv är jag djupt imponerad av de många aktiviteter som
Mariestads friluftsklubb anordnar och som lockar folk att ta sig
ut i markerna. Att vi ska värna om detta fantastiska rekrea-

tionsområde och inte låta det förminskas är förstås mariestadsborna eniga om. Så förvånad jag därför blev, när jag häromdagen fick berättat för mig om kommunens planer att skog
skulle tas ner i friluftsområdets norra del (där det nyplanterats
gran och lövträd efter en storm). Precis där planerades för
byggandet av ett helt nytt bostadsområde. Är det faktiskt så?
Mer bostäder innebär förstås mer trafik. Hur ser kommunens
planerare på detta? Oroande tycker jag, som bland annat sett
elever rusa över vägen. Bland annat är korsandet över vägen
öster om fritidsgården en sådan plats. Jag undrar också om
man gått igenom hur nybyggnation kan komma att påverka
det nuvarande växt- och djurlivet? I området finns ju många
sällsynta arter (särskilt bland fåglarna) som man bör värna.
Eftersom ingenting om några förändringar just i Snapenområdet redovisades i Mariestadstidningen den 16/4-18 är kanske
kommunens tidigare förslag helt borttagen och nu inte längre
aktuell. Eller?

Bemötande
ȫȫ Den illustration som Mariestadstidningen hade med

visade endast själva tätorten, inte Snapenområdet, men
förslaget med bostäder i norra Snapenområdet fanns
med i utställningsversionen av översiktsplanen.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.

Ulla och Christer Delén, Iréne Hård
af Segerstad
Snapenområdet
Synpunkter på Mariestads kommuns utpekande av nytt
område för landsbygdsutveckling enligt 7 kap 18 e § Miljöbalken.
Syftet med Snapenområdet ska vara att:
ȫȫ säkra upplevelsevärden och tillgängligheten till ett
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attraktivt naturmarksområde
ȫȫ med stort värde för det rörliga friluftslivet

ȫȫ havsörn observeras på ön Lomhall vår och höst

ȫȫ säkra och bevara Snapenområdets fågelliv

ȫȫ gråhäger söker föda i vikarna norr och söder om

ȫȫ bevara och utveckla olika naturvärden knutna till

området
Säkra tillgängligheten för det rörliga friluftslivet
Snapenomårdet är idag Mariestads kommuns populäraste
fritidsområde beläget nära (5 km) från stadens centrum.
Friluftslivet i området är därför av stor betydelse för Mariestads
kommuns innevånare. Strandområden med badmöjligheter
och skogsområden med sina höga naturvärden har sådan
kvalitet att den inbjuder besökare att använda hela området för
rekreation. I området finns badplats och flera grillplatser som
dagligen används av allmänheten i stor omfattning. Området
nås lätt med både bil och via utbyggd cykelväg och dessutom
leder ett nätverk av stigar till området vilket på så sätt enkelt
binder samman området med tätorten. En stor ökning av
utnyttjandet av friluftsområdet har skett efter det att Sjölyckans första etapp bebyggts och trycket förväntas öka ytterligare
på tillgänglighet i område när kommande etapper blir inflyttningsklara. Området används av flera allmännyttiga ideella
föreningar för sina aktiviteter, Mariestads Friluftsklubb med
sin orienteringsskidträning och tipspromenader som lockar
flera hundra promenerande besökare varje helg, Mariestads
Friluftsfrämjande, Cykelklubben med sin Mountainbiketräning och hundförargrupper som nyttjar de norra delarna av
området och även kommunens skolverksamhet mm. Det finns
gott om svamp och bär i området vilket uppskattas av allmänheten. Även blåsippebackarna vid Rörvik m.fl ställen lockar
många besökare.
Det är därför av stor vikt att hela Snapenområdet behålls som
ett sammanhållet rekreations och friluftsområde för att inte
försämra friluftslivets anspråk och för att möta den ökade efterfrågan på områden för rekreation när kommunen expanderar.
Säkra och bevara områdets artrika fågelliv
Fråga uppkommer här om Mariestads kommun har genomfört
en miljökonsekvensbeskrivning, beaktat 7 kap. 18 e och 18 f §§
miljöbalken (1988:808) eller genomfört annan inventering (jfr
Artskyddsförordningen, 2007:845)
Snapenområdet har unika naturvärden. Följande fåglar har
observerats och skådats inom Snapens närområde - de flesta i
området norr om Snapen - under en 10-årsperiod:
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Snapen
ȫȫ fiskgjuse häckar i viken norr ut med ungar flera år i

rad
ȫȫ sparvuggla har observerats jagande vid fågelbordet
ȫȫ kattuggla hörs i närområdet
ȫȫ stripgås har observerats vid Vänerkanten
ȫȫ tranor observerats viken norr ut och mellan

Snapengården och järnvägen
ȫȫ strömstaren har observerats vid Vänerstranden
ȫȫ brun kärrhök observeras söder om Snapengården

varje år i strandzonen
ȫȫ rördrom hörs i närområdet
ȫȫ sparvhöken tar en och annan småfågel vid fågelbordet
ȫȫ i närområdet skådas även knipa, drillsnäppa,

strandskata och stor/småskrak
Området innehåller också en riklig förekomst av ormar (snok,
huggorm och kopparorm). Även här har observationer gjorts
under en 10-årsperiod. Huggormar har flyttats från strandtomter ca 500-800 m2 öster ut på andra sidan vägen mot Elfstorp
vilket område ligger inom det nu utpekade LIS-området.
Andra djurarter som finns i skogsområdet är rådjur, hare,
ekorre, räv och grodor.
Vissa av uppräknade fågelarter har en utomordentligt låg
störningströskel. Om delar av värdefullt naturmarksområde,
helt eller delvis, skulle tas i anspråk för bebyggelse kommer
detta väsentligen att försämra livsvillkoren för nämnda fågelarter. Det är därför viktigt att inte bara strandlinjen utan även
skogen i området lämnas att utvecklas fritt.
Bevara och utveckla olika naturvärden knutna till området
Områdets viktigaste stigar bör rustas upp och i övrigt, öka
förutsättningarna för friluftslivet genom underhåll av stigar
och grillplatser. Vid behov kanaliseras friluftslivet så att
känsliga ovan nämnda fågelarter kan fortleva och utvecklas
gynnsamt inom området.
Sammanfattning
Området har en särställning när det gäller betydelsen för det
rörliga friluftslivet inom kommunen och för strandskyddets

syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på både
land och vatten. Friluftslivets intressen tillsammans med de
påtagliga skador som en bebyggelse skulle få för djur- och
växtliv - särskilt fågellivet - gör tillsammans att området måste
undantas från att utses som LIS-område. Lagstöd saknas för att
utse området till ett LIS-område och de nödvändiga anläggningar som kommer att behövas för att utveckla friluftslivet är
ändå möjliga att genomföra med stöd av dispenser enligt 7 kap.
18 c-d MB.

Bemötande
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Tommy Andersson
Snapenområdet
En exploatering av området för bostäder norr om Snapens
friluftsgård har både positiva och negativa sidor.
De positiva sidorna är att genom en expansion norr om
Snapens friluftsgård sparas ett fantastiskt område mellan
Sjölyckan och Friluftsgården för framtida friluftsaktiviteter i
ett stadsnära läge. Med en expansion norr om Snapen så kan

kommunen fortsätta att expandera utifrån Mariestads största
tillgång, läget utmed sjön. Det kommer också att vara positivt
för fastigheterna i Snapen området att på sikt få kommunalt
vatten och avlopp, speciellt med tanke på att vattnet i de egna
brunnarna har en förhöjd halt av salt beroende på den saltsjö
som finns under området. Om man ser på tiden efter rubricerad översiktsplan finns inte så många andra ställen att exploatera villabebyggelse på i Mariestad, med ett så attraktivt läge
som området mellan Snapen o Hassle-Säby gård.
Ser vi mer specifikt på LIS-planen för Snapen så finns det en
rad olika synpunkter som bör beaktas i en exploatering av
området:
ȫȫ Exploatering av bostäder bör ske öster om vägen

Snapens gård – Älvstorp
ȫȫ Kommunen äger stor del av marken mellan Snapens

gård och Älvstorp och upp mot järnvägen
ȫȫ Bra mark att bygga på, marken består i huvudsak av

morän och berg
ȫȫ Ligger högt ingen risk för översvämning från Vänern
ȫȫ Finns möjlighet att få utsikt över Vänern
ȫȫ Genom att exploatera öster om vägen Snapens

gård – Älvstorp har man möjlighet att expandera i
framtiden norrut samt även i viss mån öster ut utan
att det påverkar friluftslivet runt Snapens friluftsgård
ȫȫ I framtiden finns här möjligheten till ett nytt
Sjölyckan där det finns plats för både bostäder och
friluftsliv i en fantastisk samstämmighet
Föreslaget exploateringsområde mellan vägen Snapens gård –
Älvstorp och befintlig bebyggelse utmed Vänern:
ȫȫ Området ligger lågt i förhållande till Vänerns yta
ȫȫ Området har tidigare varit våtmark som har röjts och
används som odlingsmark fram till i början av 1950
talet då det planterades igen
ȫȫ Marken består av matjord och lera
ȫȫ Nära till grundvattnet
ȫȫ Befintliga fastigheter utmed Vänern ligger på en
naturlig höjdrygg bestående av berg o morän
ȫȫ Höjdryggen utmed Vänern stänger inne grundvattnet
i det planerade området
ȫȫ Genom att exploatera väster om vägen Snapens

BILAGA B: SÄRSKILT UTLÅTANDE

253

gård – Älvstorp kommer man att skära av en naturlig
korridor med naturmark utmed Vänern som sträcker
sig från Nolhagens nedre fyr till Hassle-Säby
ȫȫ Planerad väg-vandringsled från Snapens friluftsgård
till Södra Låxhall kommer att gå genom ett
nyexploaterat bostadsområde i stället för genom en
lövskog
ȫȫ Befintlig infrastruktur i området kommer inte att
klara en exponering av nya tomter i den utsträckning
som är planerad
Troligtvis så kommer Mark o miljööverdomstolens beslut
angående Västra Ekudden påverka exploateringen väster om
vägen Snapens gård – Älvstorp i negativ riktning utifrån det
förslag som är presenterat.

Bemötande
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Vid en eventuell framtida utbyggnad av området med

mer än ett par bostäder blir området troligen del av
kommunalt VA-verksamhetsområde. I och med detta
kommer även lämpligheten med att skapa kommunalt
huvudmannaskap på gator/vägar att undersökas.
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Nicoline och Eric Losman, Jenny
Frantzén
Lennart Bergquist, Helena
Bergquist Carlsson och Ellen
Hagrup Grimlund
Nolhagsfyren
Vi har tagit del av förslag till översiktsplan för Mariestads
kommun men begränsar våra synpunkter till det område som
benämns ”Nolhagsfyren” beläget menan Strandvägen och järnvägen Mariestad-Hallsberg. Vi anser att området ska tas bort
som bostadsområde från översiktsplanen av nedanstående skäl.
Det finns en uppenbar risk att föreslagen ny byggnation
kommer att förstöra befintlig kulturmiljö som utgörs av bl.a.
ca 100 år gamla bostadshus och komplementhus. Befintliga hus har i allt väsentligt bevarats i ett ursprungligt skick.
Denna bebyggelsemiljö kompletteras med två stycken över
100 år gamla fyrar som förtjänstfullt renoverats av Mariestads
fyrsällskap. Även det berörda markområdet utgörs av gammal
kulturmark som tyvärr fått växa igen och utgörs numera av ett
vanskött kommunalt skogsområde. Att benämna detta område
för en lucktomt är fel enligt gällande rättspraxis. Vi anser att
marken bör återställas till de kulturmarker det en gång varit
och de kommer då att få en ännu större betydelse för det
rörliga friluftslivet samt vara en tillgång för det stora bostadsområde som föreslås öster om järnvägen.
Området omfattas av strandskydd till förmån för det rörliga
friluftslivet. Just tätortsnära områden för det rörliga friluftslivet
har fått en allt större betydelse för tätorternas attraktionskraft.
Myndigheter med planansvar bör behandla strandskyddet med
respekt, se till syftet med skyddet och vara försiktiga med att
försöka att upphäva detta skydd som gynnar ett brett allmänintresse.
Att föreslå bostadsbebyggelse i berört område framstår som
en otidsenlig planeringssyn på grund av att området är utsatt
för bullerstörningar från väg och järnväg samt att det kan
begränsa järnvägens framtida utbyggnad och utnyttjande för
bl.a. farligt gods. Dessutom utgör järnvägen en stark barriär för
kommunikation mellan det föreslagna stora bostadsområdet

öster om järnvägen. Vidare saknar området förutsättningar för
kollektivtrafik och saknar närhet till handel och service.
Det föreslagna bostadsområdet saknar i stort betydelse för
Mariestads kommuns framtida bostadsförsörjning och skadan av
en exploatering framstår som klart större än nyttan.

Bemötande
ȫȫ Kommunen anser att området lämpar sig väl för

förtätning med ett fåtal tomter. Vid detaljplanering av
framtida bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan på
växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att utredas
ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer kommunen
även att ta fram ett kommunövergripande grön- och
blåstrukturprogram.

ȫȫ Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet

där en utökad bebyggelse skulle inskränka och
delvis rasera de nu återställda kulturvärden som
åstadkommits genom Fyrsällskapet
ȫȫ Den för området planerade bebyggelsen omfattas
endast av fyra hus som i allt väsentligt saknar betydelse
för Mariestads kommuns framtida bostadsförsörjning
och synes snarare medföra onödigt höga kostnader
för den kommunala service och gatuanläggning som
detta skulle medföra inte minst med beaktande av att
området ligger inklämt mellan en väg och en järnväg.
ȫȫ Med hänsyn till skyddsavstånd bland annat för
transporter av farligt gods på väg o järnväg återstår
endast en liten markremsa.
ȫȫ En verkställighet av den föreslagna översiktsplanen
skulle ställa sig i bjärt kontrast till folkviljan i området.

ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet ska
finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har justerats
så att cirka 100 meter finns kvar mellan strandlinje och ny
bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Rolf Matsson
Nolhagsfyren
Det berörda området består huvudsakligen av sekelskiftesbebyggelse med bevarandevärde. Varje ingrepp i området som förändrar områdets karaktär står således i strid med tidigare planer för
området. Med hänvisning till detta och vad som anförs nedan
anser jag att området skall uteslutas som bostadsområde från
översiktsplanen.

Bemötande
ȫȫ Kommunen anser att området lämpar sig väl för

förtätning med ett fåtal tomter. Vid detaljplanering av
framtida bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan på
växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att utredas
ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer kommunen
även att ta fram ett kommunövergripande grön- och
blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet ska
finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har justerats
så att cirka 100 meter finns kvar mellan strandlinje och ny
bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

ȫȫ Området utgöres av gammal kulturmark som genom

Fyrsällskapets försorg till delar börjat återställas
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Anders och Anna Dahlberg
Bäckatorpet
Vi vill med dessa rader kraftigt ifrågasätta lämpligheten av att
uppföra radhusbyggnader på utpekat område vid Ekudden,
på området utanför Vikingavägen samt delar av Smedjevägen.
Orsaken till vår uppfattning är bland annat:
Attraktionskraft och trivsel i Mariestad
De boendes tidigare investeringar i attraktiva tomter med
ett fantastiskt läge. Jämte information under byggprocessen
2002/2004 från Mariestads kommun om att ingen bebyggelse
skulle komma att uppföras norr om dessa tomter.
Vi bifogar även den skrift som utgjorde vårt beslutsunderlag då
vi 2002 bestämde oss för att förvärva en av de 17 nya tomterna i
det nya området Ekudden/Smedjehagen. Se vidare nedan.
Yttrande från ornitologer, biologer samt friluftsmänniskor
Markområdets beskaffenhet (blålera)
Nyligen investerade medel i täckdikning av åkermark utanför
Smedjevägen.
Vidgat markbehov med tanke på till-och-från vägar (matarvägar) samt för belysning.
Försämrad trafiksituation med ökad trafik till och från området
på den i övrigt sommartid starkt trafikerade vägen till Bäcken,
Ekuddens camping, båtgård samt utomhusbad.
Domen från Mark- och miljööverdomstolen angående det
planerade bostadsområdet Västra Ekudden
Mariestads attraktionskraft för både boende och besökare och
trivseln för dem som lever och verkar i kommunen grundar
sig mycket på det sjö- och naturnära läget. Naturligtvis är det
viktigt att kunna erbjuda ett kvalitetsboende med lockande
ställen nära vattnet, men det får balanseras mot och inte störa
möjligheter till upplevelser och fritidsaktiviteter i den nära
omgivningen, vilket också i hög grad bidrar till attraktionskraft
och trivsel.
Det ligger också i linje med Dacapos/universitetets programområde ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk” och
Biosfärområdets ansvar som ett modellområde med strävan
för ekologisk som social hållbarhet. Dacapo förlägger i dag
även del av sin undervisning och elevarbete i området mellan
Smedjevägen och Kaparegränd. Vi tror inte att de är lockade av
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tanken att från den lilla kullen se nya radhus som enligt planen
skall ge ”ökad tillgänglighet och öppna upp sambanden mellan
bebyggelse och natur”! Befintliga hus lyckas nog på ett bra sätt
uppfylla detta mål.
Beträffande det underlag som fick oss att välja just Ekudden/
Smedjehagen framför andra då möjliga kommunala tomter var
just det som angavs tydligt i skriften! ”Från området har man
utsikt över öppen ängsmark och här och var kan man skymta
Vänerns yta”. Vi blev i projekteringsläget även påverkade av
kommunens tjänstemän som fick oss att rita om vårt hus i
form av att flera och större fönsterytor planerades in i norr- och
västerläge, just för att ta tillvara utsikten mot friluftsängen.
I förra läget, juni 2017, inkom vi, tillsammans med många
andra boende längs den då planerade bebyggelsen, med inlägg
angående störningsmoment för det rika fågelliv som finns i
anslutning till Tegelängen. Detta rika fågelliv finns inte bara
kring vattenytan vid Tegelängen utan visar sig även ute på
friluftsängen där stora mängder Säd gäss, Grågäss samt Canadagäss samt andra fågelarter häckar under stora delar av året.
Gamla Ekuddens naturreservat, det uppodlade området utanför
Smedjevägen och Kaparegränd och Tegelängen med dess lilla
fågelsjö är en absolut pärla i centrala Mariestad och en unik
biotop i kommunen.
Marken, ängsområdet, utanför Smedjevägen är enligt de
markprover som gjordes 2002 bestående huvudsakligen av
blålera. Nordväst om Smedjevägen 7/9 går gränsen mellan
morän och blålera. För att kunna prestera en bra grund för
byggnation av Bäckatorpets radhus bedömer vi att relativt
omfattande och kostsamma åtgärder så som exempelvis pålning
måste utföras. Man bör även notera att trots genomförande av
mycket stora täckdikningsarbeten under vintern 2016/17 så finns
det ändå områden på den uppodlade ytan som är vattensjuka
med stående vatten som inte sjunker undan.
Lägger vi till ovanstående de planeringsnivåer som finns framtagna utifrån framtida vattennivåer för Vänern så blir konsekvensen av detta att de planerade radhusen måste byggas på en
nivå som med god säkerhet ligger över den beräknade högsta
nivån som enligt Länsstyrelsens faktablad, - planeringsnivåer
Vänern (Version 2017.1) Datum 2017-11-01, är 47,44 meter. Vi
hänvisar även till den Översvämningskartering som finns att
hitta i Mariestads Kommuns egen rapport kapitel 3.3, 3.3.1-3.3.3. Här stannar den dimensionerande nivån på 47,03 meter.
Konsekvensen av detta är att radhusen måste planeras på en hög

och säker nivå för dessa vattennivåer! Vi ser då inte att man
på ett bra sätt kan leva upp till det som anges under rubriken Landskapsbild: på sidan 83 i planen, där man anger att
”Hänsyn till utsikt och utblickar från den nuvarande bebyggelsen är en viktig målsättning i den detaljerade planeringen
av området”. Radhusen måste för att säkras mot kommande
vattennivåer byggas på en lägsta nivå som omöjliggör att inte
utsikt eller utblick påverkas på ett högst negativt sätt.
Med avseende på det beslut Mark- och Miljööverdomstolen
fattade 2018-04-17 angående den planerade byggnationen av
Västra Ekudden kommer det vad vi förstår inte att vara aktuellt
att uppföra några delar av det planerade bostadsområdet Bäckatorpet väster om Ekuddenvägen då detta strider mot byggnation i strandnära område. I det ursprungliga förslaget som
omfattade radhus på hela sträckan Vikingavägen till Sågaregränd har nu förslag nummer två decimerats till halva sträckan
och de delar som finns utanför Vikingavägen och halva Smedjevägen. I och med domstolens beslut försvinner nu ytterligare
minst hälften av bostäderna varför kostnaden att nyanlägga de
kvarvarande torde vara mycket höga då endast mindre än en
fjärdedel av det totala antalet bostäder kvarstår.
Till sist vill vi instämma med Mariestads Naturskyddsförenings ordförande Alf Saldin som säger att ”Mariestad behöver ha
tätortsnära områden med biologisk mångfald. Vi vill ha fåglar,
djur och växter omkring oss.”

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya

områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Boende Vikingavägen 1-8
Bäckatorpet
Via Mariestadstidningen har vi fått se planering av nybyggnation i Mariestad framöver, och vi som bor på Vikingavägen
berörs ganska kraftigt av förslag att bygga not Bäckatorpet.
Enligt skiss i MT korsar planen vägen mot Ekuddens camping
och sommargården Bäcken och kommer antagligen att skära
av större delen av fotbollsplanen utanför Bäckens sommargård.
Vi vänder oss mot byggplanerna pga:
ȫȫ Det är ett friluftsområde som förstörs. Bäckens

fotbollsplan med tillhörande områden används flitigt
under sommarhalvåret av både Equmeniakyrkan som
äger Bäcken samt av många skolklasser och övriga
fritidsintresserade. Vi som bor här ser ofta aktiviteter
på berörda områden.
ȫȫ Enl. tidigare kommunala beslut skulle nuvarande
bebyggelse både på gamla Ekudden och Smedjehagen
utgöra en nedre bostadsgräns innan friluftsområdet
börjar. Nya planförslaget tar ingen hänsyn till detta.
ȫȫ Promenadstråket bakom Vikingavägen används flitigt
av kommunens invånare och andra. Detta kommer
antagligen att försvinna vid nybyggnation.
Vi ser att ett stort friluftsområde kommer att förstöras med
dessa byggplaner.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
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på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Åsa och Anders Tyyni
Bäckatorpet
Vi har tagit del av den reviderade versionen av översiktsplan
2030. Våra synpunkter kvarstår om att området Bäckatorpet är
olämpligt för nybyggnation:
ȫȫ Ekuddens karaktär med öppna obebyggda fält,

odlingsmark, kor, får och fåglar gör det unikt och
är en stor tillgång för Mariestadsbor och turister
för fritid och rekreation. Att fortsätta bebyggelse
längre in mot naturreservatet riskerar att förstöra
vår upplevelse av orörd natur. Naturmark och
sammanhängande gröna ytor behövs för våra sinnen
och detta ges idag Mariestads innevånare genom det
lättillgängliga Ekuddenområdet.
ȫȫ Scouterna använder området under i stort sett hela
året.
ȫȫ Många turister på Campingen uppskattar och väljer
Ekudden för känslan av naturupplevelse och dess
unika läge vilket till stor del skulle förstöras om
fortsatt byggnation blev realitet.
ȫȫ Enligt Översiktsplan 2030 föreslås 15-20
radhus på Bäckatorpet. Ett i sammanhanget
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litet tillskott av bostäder för ett mycket dyrt
”naturpåverkanspris”. På sidan 82 i ÖP finns en
obegriplig och verklighetsfrämmande beskrivning
”målsättningen är att med ny bebyggelse förtydliga
tätortens avslutning mot Ekuddens naturområde
och öka tillgängligheten mellan bebyggelse och
natur. Lokaliseringen tar hänsyn till Tegelängens
våtmarksområde och Ekuddens landskapsbild.
Kommunen avser att utveckla övergångszonen
mellan bostadsområdet och ängarna för att öka såväl
rekreationsvärdet som friluftsvärdet.” Som om en
rad med radhus utanför nuvarande hustomter skull
ge en finare övergång mot naturen…? Dessutom
påverkas ju Ekuddens landskapsbild kraftigt
negativt då de öppna ytorna är själva karaktären för
området och ger rekreationsvärde. Öppna grönytor
nära stadskärnan är något unikt för Mariestad.
Vid byggnation påverkas fågel- och djurlivet samt
befintliga fornminnen negativt. Både under själva
byggprocessen och efter färdigställande.
ȫȫ 2003 lockade Kommunen med sin fina satsning
på Smedjehagen – exklusivt sjönära boende, stora
tomter med utsikt över öppen ängsmark där man
här och var kunde skymta Vänern. – ”Kommer det
att bebyggas utanför på åkern” var den första frågan
vi ställde då vi satt uppe hos Tekniska förvaltningen.
–”Nej det är för dåliga markförutsättningar där”, blev
svaret. Det är inte moraliskt rätt att nu planera för att
bygga bort den exklusivitet man en gång sålt in till
kommuninvånarna.
ȫȫ Varje dag, året om, går, cyklar, springer och åker
människor ut mot Ekuddens naturreservat för att
ta del av den fina naturen. Kommunens påstådda
åtgärder mot framkomna synpunkter i ÖP 2030 är
verklighetsfrämmande och saknar hållbarhet.
ȫȫ I Miljökonsekvensbeskrivningen 2017-02-10
utförd av Ramboll påpekas att ”Byggnation i
naturbetesmarker påverkar naturvärden negativt
och bör kunna undvikas eftersom det inte är brist på
tillgänglig annan mark i Mariestads Kommun”.
ȫȫ Området Smedjehagen och bort emot Tidans
mynning har varit under uppbyggnad i ca 14 år.
Det är så skönt att alla byggprojekt äntligen blivit

färdigställda. Det är viktigt att få lugn och ro och låta
människor och natur vila. Att fortsätta exploateringen
av bostäder nordväst upp mot Naturreservatet
skulle kännas fruktansvärt för oss och många andra
Mariestadsbor.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Ralf och Caroline Vestman
Bäckatorpet
Vi köpte tomten eftersom kommunen marknadsförde ett
boende med utsikt över friluftsäng och Vänerns yta. En
naturlig markförhöjning med bred bas har utlovats som skydd
mot höga vattenflöden. Förhöjningen skulle möjliggöra för
den arrenderande bonden att kunna köra över, när han brukar
marken. Ingen övrig biltrafik har tillåtits på naturområdet.
Inga löst springande hundar tillåts under fåglarnas häckningsperiod. Området används dagligen, året runt av motio-

nerande människor och vilda djur. Ett rekreativt område utan
allt för mycket motortrafik. Sommartid är trafiken mer tät och
störande, men den är av tillfällig karaktär.
Nu har vi bott några år och har funderingar kring utbyggnation, inglasat uterum. Planeringen störs av nya ÖP2030.
Förtroendet för Mariestads kommun och dess politiker minskar.
Känslan av att blivit lurade infinner sig och vi byggde inte på
denna plats för att se ett bostadsområde. Utsikt över naturliv och
vatten var det vi valde för 10 år sedan, när ni sålde tomten. Vi
anser att såväl skriftliga som muntliga löften skall hållas.
Den föreslagna vägen, riktad utåt mot ängs-grönytor och
befintlig byggnation kommer att ses (med historiken tillhanda)
som om en inbjudan till fortsättning med ytterligare byggnation. Precis som ni nu har planer med ÖP2030.
Vägens totala sträckning har nu minskats med en tredjedel
samt ytan för byggnation utmed halva sträckningen. Kommunen avser fortfarande planera för 15-20 radhus/bostäder. Ni
tänker alltså förtäta bostadsområdet. Avsedd placering kommer
att försämra landskapsbilden.
Av hänsyn till naturvärden valde kommunen att ta bort den
väg som först var placerad utmed ”fågelsjön”. Vägen/bebyggelsen ansågs bidra med för stor negativ påverkan, i enlighet med
Kommunens bemötande sid 265, Bilaga B: Samrådsredogörelse.
Kvarvarande vägsträckning enligt ÖP2030 är således Tegelvägen – Kolarbacksvägen. Vägens sträckning ska enligt utställningshandlingar sid 82, del 2 Markanvändning, utformas enligt
nedan. ”Målsättningen är att med ny bebyggelse förtydliga
tätortens avslutning mot Ekuddens naturområde och öka tillgängligheten mellan bebyggelse och natur”. Idag finns naturstigar, gång- och cykelvägar samt Smedjevägen att transportera
sig på för att ta sig dit man avser. Att förlägga bebyggelse samt
tillhörande väg, 50-100 meter utanför får ses som ett för stort
ingrepp i naturvärdena. Detta ger ju inget tillskott till naturvärdena utan i själva verket sänker dem. Den naturliga öppna
passagen från Bäcken till fågelsjön (Tegelängen) är unik och
avskärmar staden på ett förnämligt sätt. Förstör inte rekreationsområdet med en ringmur av vägar och bostäder.
Ny bebyggelse, en väg med hårdgjorda ytor, trafikljud och
ständigt belysta lyktstolpar blir ett hot mot de höga naturvärden
och fågelliv som området besitter. Idag har de befintliga husen
utmed ovanstående sträckning, avslutningar och allmänningar
mot naturområdena. Tomternas baksidor är inte övergivna utan
bidrar till en mjuk övergång och är förlåtande mot naturen och
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dess djurliv.
Den avsedda marken utmed Smedjevägen har inte studerats
i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är av största vikt att i
tidigt skede belysa de risker samt fördyrande åtgärder som
kommer uppstå. De geotekniska förutsättningarna lämpar
sig inte för LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) på
grund av sin täthet. Vidare kan man ställa sig frågan om det är
lämpligt att vid planering vid nybyggnation, förlägga dricksvatten -och avloppsledningar i underliggande mark, vilken
kommunen själva beskriver kommer att översvämmas.
Förslaget Bäckatorpet blir kortsiktigt tänkande på bekostnad
av djur och naturvärdena, och tron om att för kommunen
inbringa ekonomiska vinster för ett antal sålda fastigheter.
Bidrar dessa tomter till ett mervärde för området, Mariestads
kommun i sin helhet? Vi anser att detta bostadsområde ska
förläggas på plats med högre belägen mark. En adekvat fråga
är om det går att räkna hem de riskerna för framtida översvämningar, med inhämtade medel för de sålda 15-20 radhus/bostäder inbringar. Saknar således cost and benefitanalyser (CBA) i
tidigt skede.
Är Mariestads politiker ansvarstagande när man avser att
förlägga nya bostadsetableringar och infrastruktur på högt
värderade naturområden, som de vet kommer att översvämmas. Vart går gränsen för när natur -och djurlivet störs så
påtagligt att det får för stora konsekvenser.
Mark och miljööverdomstolens för av Mariestads kommun
aktuella beslut gällande Mål 3718-17, påvisar att allt inte ska
säljas till vilken kostnad som helst. Natur- och rekreationsvärden värderas högre, när annan mark finns att byggas på. I
ÖP2030 redovisas andra bostadsområden på högre mark, som
kommer betydligt fler bostadssökande personer till gagn och är
för ändamålet bättre lämpade.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
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grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Kent Alpsten och Kristina
Andersson
Bäckatorpet
I det nya förslaget för översiktsplan så ser vi att kommunen
tyvärr inte har lyssnat på våra synpunkter som vi lämnade in
juni 2017 på översiktsplanen 2030. Som vi förstår så finns det
fortfarande med byggnationer och väg på åkermarken norr om
bl.a . Smedjevägen där vi bor.
Vi ställer oss starkt kritiska till byggnation i området
benämnt Bäckatorpet och motsätter oss detta förslag med
hänvisning till dom synpunkter vi sedan tidigare lämnat in.
Vi vill också än en gång understryka att vi känner oss grundlurade av kommunen som marknadsfört och pratat om att
ingen byggnation kommer uppföras på åkermarken norr om
Smedjevägen, utan det kommer att vara fri utsikt mot friluftsäng. Vi har ju då också anpassat vår fastighet utefter detta.
Vi ställer oss också frågande till hur man har tagit hänsyn till
dom unika naturvärden som finns i området och som nu äventyras. Hela området med fågelsjön, naturreservatet och äng blir
bara mer populärt för varje år som rekreationsområde och det
bör istället göras så mycket som möjligt för att bevara detta. En
naturlig ”lunga” mitt i staden men ändå på landet.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

4.

Vägen kommer förstöra den naturliga gräns som finns
idag mellan bostadsmark och naturmark.

Argumenten för att bygga väg på detta sätt enligt text vid
illustration 2.7 Översiktsplan 2030 finns många skäl att
ifrågasätta. Läs det gärna och begrunda om detta skall vara
Mariestads kommuns åsikt. (Hur är det tänkt med väg runt
nya området SJÖLYCKAN och andra bostadsområden). Jag
hoppas att det är en olyckshändelse från extern konsult som
åstadkommit textmassan.
Allemansrätten att nå naturmarken idag är väl tillgodosedd.
Vi bevittnar det dagligen och gjort det i 9 år.
Betr. gestaltning mellan naturmark och bostadsmark är idag
både tydlig och trevlig.
Naturmarken nås idag från gångvägen som går förbi fågeltornet, vilket är en förlängning av Skutvägen och grusvägen som
delar området i nord sydlig riktning, vilket är en förlängning av
Tegelvägen samt Ekuddenvägen.
Det finns inget behov/ skäl av att bygga väg enligt illustration
2.3 Bäckatorpet bättre att vi kommuninnevånare använder våra
skattepengar till något annat.

antagandehandlingen.

Bemötande

Karl Gunnar och Gun Ullberg
Bäckatorpet
Alla vi som byggt/ köpt hus efter Smedjevägen, Kaparegränd
och Sågaregränd som gränsar mot naturmark kan inte förstå
tanken med att avgränsa kontakten mellan bebyggelse och
naturmark med en väg enl. illustration 2.7. Hela upplevelsen
att gränsa till naturmark kommer då att försvinna till stor
nackdel för oss.
1.

2.

3.

Naturmarken kommer att på kvällar/nätter att belysas på
ett onaturligt sätt av gatubelysning. Trafikljud kommer
att uppstå till olägenhet för boende och djur.
Vägen kommer för nära fågelsjön. (den delen av vägen
får byggas på lermassor från muddring av ”nya hamnen”
olämpligt och kostsamt).
Olägenheter för djurlivet på naturmarken kommer att
uppstå med utökade rörelser och ljud av bilar etc.

ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
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ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Illustration 2.3 visar inte på en bilväg utan var

enbart till för att visa en koppling till befintligt gatu-,
gång- och cykelnät. Detta var i första hand tänkt som
gångstråk utanför den föreslagna bebyggelsen. I
antagandehandlingen kommer inte detta illustreras för
att undvika förvirring.
ȫȫ Illustration 2.7 i utställningshandlingen visar inte

bebyggelse utanför Kaparegränd och Sågaregränd.
Förslagen bebyggelse ligger endast utanför Vikingavägen
och Smedjevägen.

Ulf Svensson
Marieforsleden norra
I området Marieforsleden norra där det föreslås bebyggelse
av både radhus samt höghus med lägenheter anser jag att det
är missvisande att inte all befintlig bebyggelse finns med. Det
gäller i området som gränsar till Matrosgränd där mitt eget
hus Matrosgränd 11 samt mina grannars hus matrosgränd 13, 15
och 17 inte heller finns med. På ytan där det föreslås bebyggelse, framgår inte om det är höghus eller radhus, finns idag
en bullervall, denna har ett syfte idag och vid nu bebyggelse
kommer denna att försvinna och måste då ersättas av något
annat bullerskydd då vi inte önskar att ljudnivån höjs på
befintligt boende.

Bemötande
ȫȫ Kartunderlaget kommer att uppdateras med saknade

fastigheter vid Marieforsleden norra, i övrigt kommer
kartan inte uppdateras eftersom översiktsplanen är tänkt
att digitaliseras.
ȫȫ Bullerskyddet som idag finns på platsen måste mycket

riktigt ersättas med något annat om platsen bebyggs.
Hur detta kommer ske studeras närmre i en framtida
detaljplan. Frågeställningar kring buller, trafiksäkerhet,
tillgänglighet, framkomlighet och riskhantering
i utpekade områden måste beaktas i kommande
planarbeten. Frågeställningarna har varit vägledande
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vid utpekandet av områdena i översiktsplanen.
Bedömningen är att dessa frågeställningar kan hanteras
i det fortsatta detaljplanearbetet.

Ada Arenander, 2018-04-20
Mariestad kan bli den stolta sjöstaden!
Mariestad kan endast kalla sig den stolta sjöstaden om
stadens centrala delar får en direkt anknytning till Vänern. I
nuläget har detta område mellan Tidans mynning och Strandgården karaktär av ”bortglömt industriområde”.
Idag kan man vandra från Sandviken till Snapen och delvis
ha kontakt med Vänern - positivt!
I området kring Piren, Folkets Park och Strandgården finns
stora barriärer som antingen rent fysiskt stoppar upp eller som
genom sin ogästvänliga utformning avvisar alla flanörer.
Som innevånare eller besökare ska det vara enkelt att komma
till sjön från de centrala delarna av staden.
Mariestad skulle bli mycket attraktiv som bostadsort om
strandlinjen utformades på ett vackert sätt ur ett rekreationsperspektiv. Olika funktioner som gästhamn, bostadsområde,
parkeringsplatser måste kunna utformas som ett parkområde.
På grund av topografin i Gamla Stan och industrikaraktären i
Katthavet, kan man inte direkt kopiera Skräckleparkens exempel. Men det finns en rad olika åtgärder att tillgå; som har med
genomsläpplighet, planteringar, utblickar, rumsgestaltning och
orientering att göra, och inte minst ett strategiskt tänkande på
detaljplanenivå.

Bemötande
ȫȫ Kommunen tar emot synpunkterna och tar med dessa i

det fortsatt arbete utmed Strandpromenaden.

Företag, organisationer
mm
Mariestads friluftsklubb (MFK)
Snapenområdet
Styrelsen för Mariestads Friluftsklubb (MFK) vill först och
främst ifrågasätta om det överhuvudtaget finns lagstöd för att
peka ut LIS-områden i centralortens omedelbara närhet.
MFK vill också i detta sammanhang hänvisa till en rapport som
skogsstyrelsen nyligen har lämnat över till regeringen: Exploatering hot mot stadsnära skogar. Enligt rapporten behöver
kommunerna bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i
sina översiktsplaner.
MFK redovisade i sitt samrådsyttrande klubbens bestämda
uppfattning enligt följande:
Behovet av att säkerställa tillgången till naturområden i
samhällsplaneringen ökar när en tätort byggs ut och mark tas
i anspråkför exploatering. Redan nu har del av det tätortsnära
skogsområdet Nolskogen, som tidigare kunde användas för
skogspromenader och andrafriluftsaktiviteter, tagits i anspråk
för utbyggnadsplanerna av ca 500 bostäder i Sjölyckan söder
om järnvägen.
MFK avstyrker förslaget att Snapensfriluftsområde anges som
ett LIS-utredningsområde i Översiktsplan 2030.
MFK yrkar på alt området norr om järnvägen i översiktsplanen ska redovisas som ett värdefullt tätortsnära naturområde
med stora rekreationsmöjligheter.
I det reviderade förslaget till Översiktsplan 2030 har förslaget bearbetats vad gäller LIS-område Snapen, dels föreslås ett
begränsat område i anslutning till Snapens friluftsgård, dels
ett nytt område för bostadsbebyggelse norr om Snapen ”längs
befintlig infrastruktur öster om huvudvägen”.
Området i anslutning till Snapens friluftsgård redovisas för att
”möjliggöra och stärka det rörliga friluftslivet genom exempelvis enklare friluftsanläggningar som förutsätter strandnära
lägen till exempel brygga, anläggning för kanotuppdragning,
vindskydd, bastu, grillplan, tillgänglighetsanpassning, infoskyltar och så vidare”.

MFK tillstyrker denna del men anser att området kan utökas
något norrut så att bland annat befintlig bollplan inkluderas
för att skapa utrymme för ovan angivna anläggningar.
MFK avstyrker förslaget om ett nytt område för bostadsbebyggelse norr om Snapen mot bakgrund av ovanstående skäl
som framfördes i samrådsyttrandet.
I beskrivningen av området (11 Snapen) finns ett sakfel,
nämligen att det finns kommunalt VA. Kommunalt VA saknas
för befintlig bostadsbebyggelse i anslutning till föreslaget nytt
område.

Bemötande
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Den del av LIS-området som ligger intill Snapens

friluftsgård kvarstår utan förändring.
ȫȫ Uppmärksammade sakfel rättas till.

Lyrestad samhällsförening
Samhällsföreningen vill att det görs en översyn av trafiken till
och i Lyrestad med hänsyn till bl.a. turismen och den tunga
trafiken till industrierna. I samverkan med Trafikverket måste
säkerhetsproblemen vid infarten från E20, mellan Fröåkra och
Bjurkullen, samt vid kanalbron vid kyrkan lösas.
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Förutom ovanstående så har samhällsföreningen även
inkommit med förslag på nya bebyggelseområden i Lyrestad.
Detta kom dock in i efterhand då det inte verkar nått kommunen vid inskickandet. Förslag på nya bebyggelseområden i
Lyrestad visas i förslaget.

Bemötande
ȫȫ Kommunen delar uppfattningen om att nuvarande

trafiklösning i Lyrestad inte är optimal då det
påverkar boende. Att föreslå stora förändringar inför
antagandet av översiktsplanen är inte möjligt då detta
skulle innebära att planen återigen måste ställas ut.
Trafiksituationen i Lyrestad bör undersökas i kommande
planering och i samverkan med Trafikverket.
ȫȫ Inkomna förslag på nya bebyggelseområden i

Lyrestad är till stor del bra men kan inte tas med
i antagandehandlingen eftersom det är för stora
justeringar i ett för sent skede. Kommunen ser dock
positivt på vidare samtal om detta under kommande
planering och då framförallt förslaget om att flytta
industrin ut till E20, detta kan med fördel undersökas i
samband med ny vägdragning av E20.

Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening
Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening har med intresse
tagit del av det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan. Kommentarerna är ett förtydligande av samrådsyttrandet
men fokuserar fortfarande i första hand på kulturmiljöfrågorna.
Övergripande synpunkter
Översiktsplanen med redovisat underlagsmaterial och de sex
karaktäristiska utvecklingsområdena vill föreningen i väsentliga delar tillstyrka. Av särskilt intresse är att översiktsplanen
verkar ge utrymme för hela kommunen att utvecklas. Beslutsfattarna i kommunen bör kunna göra kloka avvägningar med
hjälp av den samlade kunskapen. Hur förverkligandet kan
genomföras förtjänar allt stöd i exempelvis kommande budgetarbeten.
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0-alternativet, som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, är enligt föreningen inte ett önskvärt scenario.
Planeringsmålet – 4000 fler invånare till år 2030 – är mycket
högt satt jämfört med den regionala prognosen om ca 700
personer. Konsekvenserna visar sig i Mark- och miljööverdomstolens beslut alldeles nyligen att inte godta kommunens
plan för södra Ekudden inom tätorten. Till synes orealistiska
planeringsmål gör det svårt till nästan omöjligt att i närtid
kunna argumentera för behovet att i strid mot miljöbalken få
ta i anspråk ny mark för tätortsutveckling. Periodiska korrigeringar genom strategiska delbeslut om målen och deras
övergripande konsekvenser för andra sektorer behöver ständigt
göras.
Bäckatorpet
Föreningen motsätter sig all ytterligare randbebyggelse i
området. Här kan även dolda kulturhistoriska spår finnas. En
avslutning av befintlig bebyggelse mot gärdet med en enkel
öst-västlig gångväg inom ett planlagt grönområde – NATUR –
skulle däremot öka tillgängligheten utan att skada miljön och
göra övergången mer estetiskt tilltalande.
Gummerstavägen
Kriminalvårdsanstalten Rödjan har ett kulturhistoriskt värde
för Mariestad. Värdet bör prioriteras så länge verksamheten
bedrivs här.
Södra Radbyn
Radbyns speciella kulturhistoria i Mariestad med kopplingen
till Katrinefors tidiga behov av bostadstomter för självhushåll
anser föreningen kräver skydd mot skadliga åtgärder. Den
ursprungliga bebyggelsen var lokaliserad på södra sidan av en
befintlig smal bruksväg. Genom nya stadsplaneidéer under
1960-talet applicerades en teoretisk trafikmodell okänsligt över
hela stadsdelen. Vägen breddades till en rak bred stadsgata med
omfattande genomfartstrafik. Senare vidtagna trafikåtgärder
har inte löst uppkomna problem. I första hand bör genomfartstrafiken tas bort och den uppdelade Radbyvägen återfå karaktären av ”bygata”. I samband med en utökning av planområdet
söderut skulle ett helhetsgrepp inom stadsdelen både kunna
lösa trafikproblemen och bevara det kulturhistoriska värdet.
Östra Grangärdet

Östra Grangärdet och området väster om Ladukärr utgör en
tydlig sammanhängande terrass i sluttningen mot Tidandalen.
Det är angeläget för stadens karaktär att en markerad randskog
kan behållas hela sträckan. Nära Ladukärr finns lämningar av
bebyggelse och stenmurar som har hört till den ursprungliga
1800-talsbebyggelsen i stadsnära skogsområden.
Södra Hindsberg
Landskapet är en övergångszon vid de ursprungliga kulturhistoriska miljöerna i Leksberg och Karleby. Nya lokaliseringar
här måste göras med största hänsyn till kulturvärdet och landskapets betydelse som ett viktigt entréområde till staden.
Övriga detaljsynpunkter
I tätorten finns två lämningar kvar av Mariestads förhistoriska vägsträckningar. Den ena går öster om domkyrkan
och gamla läroverket. Vägen förband gårdarna på åsen med
bykvarnen, sedermera stadskvarnen, och landsvägen vidare
mot ostnordost. Den andra vägen, numera Muggebovägen, är
en del av denna ursprungliga landsväg, vilken nyttjades fram
till dess Stockholmsvägen blev byggd på 1600-talet. Här låg
följdriktigt också stadens galgbacke. Nämnda båda vägar är
skyddsvärda men saknas i underlagsmaterialet.
Under rubriken Kulturmiljövård på sidan 162 har ett fel
insmugit sig. Texten bör rättas till: ”Träbebyggelsen är välbevarad i Gamla stans nordligaste del med kvarvarande inslag av
byggnader från 1750-talet. Den äldsta träbebyggelsen finns inte
längre kvar. En dendrokronologisk undersökning gjord 199006-21 styrker dateringen.”
Vid förtätning av befintlig spridd bebyggelse utmed åsar
och byvägar – radby 2 kategori A respektive B inom underlagsmaterialet på sidorna 106 och 107 – vill föreningen erinra
om risken att slå sönder historiskt sammanhållna radbyar och
rundbyar genom okritisk utökning eller sammanbyggnad med
nya hus.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan

på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Övriga synpunkter noteras.

Mariestads naturskyddsförening
Mariestads naturskyddsförening har försökt granska det digra
materialet, som planavdelningen har gjort över den tänkta
utvecklingen av Mariestad med kransorter till 2030. Materialet ser ut att ha pressats fram under stor brådska då onödiga
fel finns med; Östen blir Vristulven och ex. att varv funnits i
Lyrestad (det borde väl vara Sjötorp).
Först så kan vi påpeka att det numera är striktare att få bygga
sjönära, 300m gäller även i Mariestad om inte synnerliga
skäl kan åberopas. Undantag som är möjliga är byggnation i
själva stadskärnan om det inte bryter mot andras behov eller
utgör risker för folk och hälsa. Katthavet är en sådan plats där
byggnation kunnat ske om inte marken vore bemängd med
polyaromatiska kolväten från oljehanteringen och är utfyllnadsjord där vattenföringen kan och har underminerat marken
varför ämnena säkert är spridda på en stor yta och ger en orimligt stor kostnad att sanera. Klimat och nivåmässigt är platsen
också högst diskutabel varför vi avråder byggande av bostäder
där. Svårt att tänka sig att man bygger intill (ej tillåtet) och rakt
över reningsverkets utloppsrör när det finns betydligt säkrare
och bättre områden redan nu som är byggklara, vad händer om
ett rörbrott inträffar?
I övrigt gäller att man under planeringsskedet har en dialog
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med boende i omgivningen så att man får en klar bild över hur
marken används av dessa och av natur- och fritidsfolk.
En stor optimism präglar ÖP då man arbetat mot en befolkningsökning på c:a 4000 personer vilket inga andra instanser
har gjort och nuvarande situation knappast tyder på det, då
Mariestad avlövats kraftigt på byråkratarbeten och stagnation i
handel. Man bör använda all kraft att söka efter fler industrietableringar som är rimliga för orten, stjärnskott som batterifabrik kräver en större ort med annan infrastruktur.
300 meter gränser rensar bort Nolhagsfyren, lägena norr om
Snapen, Bäckatorpet som dessutom stör fågellivet kraftigt vid
Tegelängen, Södra Ekudden. Moviken och Askevik utom 1B
som trafikmässigt ändå borde utgå om man inte gör en kulvert
under vägen, man vill inte ha barn som förolyckas på väg till
badet.
För bebyggelse av bostäder är trafiktäta vägar och särskilt
järnvägen mycket störande bullermässigt med dyra insatser för
att få ner bullret till acceptabel nivå, rälsen borde bytas ut till
helsvetsad t.ex. här bör bara industrier och liknande placeras
för folk ska må bra i sina bostäder. Detta gäller för byggnation efter Göteborgsvägen och i viss mån Stockholmsvägen
och ringlederna, vid Marieforsleden västra har man missat
rondellen och transformatorstationen varför byggutrymmet är
avsevärt mindre. Man har också negligerat cykel och gångvägar
på ömse sidor Marieforsleden. Högspänningsledningen längs
Bråtenvägen bör grävas ner innan byggnation.
Gummersta-området bör vara tillgängligt för Rödjan att
expandera och ge arbetstillfällen.
Området söder om Radbyn är till min förvåning med då
kommunalrådet på min fråga nekade att det skulle byggas där
överhuvudtaget. Området används mycket frekvent som strövområde, för hundpromenader och lek för barnen i området
och bör bevaras som sådant. Att dra vägar över gångvägen som
i skissen gör också att barnen som nu springer till varandras
gator måste passera bilvägar, vilket ökar olycksriskerna påtagligt. Här behövs en dialog med de boende.
Sandbäcken Södra bör inte byggas ut då hästnäringen
kommer att störas kraftigt av en utbyggnad.
I Sjötorp kan man bygga nordost om Lotsvägen, västerut
kommer man att gå över 300 metersgränsen.
I Lyrestad bör man inte bygga öster om E 20 då riskerna för
passage är mycket stora för oskyddade trafikanter.
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Bemötande
ȫȫ Text om Östen/Vristulven samt Lyrestad/Sjötorp korrigeras.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet ska
finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har justerats
så att cirka 100 meter finns kvar mellan strandlinje och ny
bebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Övriga synpunkter noteras.

Säby-Snapens vägsamfällighet
Snapenområdet
Säby-Snapens vägsamfällighet vill med anledning av förslaget att
exploatera ett bostadsområde enligt Övrsiktsplan 2030 förslag
LIS-område nr 11 Snapen göra gällande:
Om en exploatering av nämnda område kommer tillstånd vill
Säby-Snapens vägsamfällighet avsäga sig huvudmannaskapet för
samfällighetens vägar i föreslaget LIS-område nr 11 Snapen.

Bemötande
ȫȫ Vid en eventuell framtida utbyggnad av området med mer

än ett par bostäder blir området troligen del av kommunalt
VA-verksamhetsområde. I och med detta kommer även
lämpligheten med att skapa kommunalt huvudmannaskap
på gator/vägar att undersökas.

Hotell Vänerport
Vi förordar att översiktsplan, samt detaljplan för kvarter Kornet
ändras till att ej innefatta byggande av bostäder, som nu är fallet.
Motiven är följande:
ȫȫ Bostadsbebyggelse på denna tomt avsevärt skulle

försämra möjligheterna att ytterligare utveckla
hamnområdet för turism och besöksnäring.
ȫȫ Parkeringsmöjligheterna skulle drastiskt minska i
Hamnområdet
ȫȫ Hotell Vänerport skulle vid ett bostadsbyggande på
nämnda tomt bli avskärmat från hamnen, och detta
skulle allvarligt försämra överlevnadsmöjligheterna
för verksamheten.
ȫȫ Kommunen har för några år sedan medverkat till all
Lantmännens siloanläggning lagts ner, och rivits för
att göra hamnområdet mer öppet och attraktivt, och
att åter bygga igen det gör denna åtgärd ogjord.

Bemötande
ȫȫ Kommunen anser att bostäder och annan verksamhet

är lämplig på kvarteret Kornet i enlighet med gällande
detaljplan. Siloanläggningen togs inte bort med avsikt
att skapa parkering utan för att möjliggöra annan typ
av bebyggelse. Detaljplanen för Kornet har en tydlig
tanke med en direkt koppling mellan Hotell Vänerports
entré och hamnstråket, vidare anses inte en ökad
genomströmning av människor i området försämra
verksamheten för hotellet.

Lyrestad gjuteri
Vi får tacka för att vår röst blev hörd angående nya bostäder
i Lyrestad och de inritade tomterna mot vår verksamhet är
borttagna.
Vad som inte är tagen någon hänsyn till är hur trafiksituationen ser ut i samhället bara att järnväg och E20 är höga
ljudkällor. På sidan 69 på övergripande principer står det att
kommunen ska arbeta för att E20 ska ha motorvägsstandard
och Kinnekullebanan öka arbetspendling, två bra förslag för
Lyrestad om man kan lösa flaskhalsen, korsandet av Göta
Kanal.
På industriområdet i Lyrestad har vi en positiv trend sedan
AQ kom in som ägare till vår grannfastighet och vår verksamhet kan fortsätta att planera för framtiden med en 30%
strategisk ökning. Våran ökning kanske inte är så mycket men
det verkar bli en trend att det blir lite större sändningar och då
går det inte på den vanliga kretsbilen utan hämtas av direktbi-

lar och därmed ökar lastbilstrafiken till oss med flera hundra
procent. Samma sak har hänt hos grannen men där pratar man
inte om 30% produktionshöjningar utan kanske upp till 300%
produktionshöjning och möjligheter till mera samverkningseffekter inom AQ som kan öka lastbilstrafiken ytterligare.
Med dagens placering av E20 med farliga utfarter från
Lyrestad och att all tung trafik måste gå igenom samhället är
inte bra. Vi anser att detta behöver noteras också i översiktsplanen att man måste ta hänsyn till det stora trafikproblemet som
finns i Lyrestads samhälle med tung trafik samt sommartid
ökning av turisttrafiken genom samhället längs Götakanal.
Bifogar en enkel vägskiss som skulle säkerställa ovanstående
bekymmer samt få en bra ordning på Turistvägen från Töreboda till Sjötorp och kanske även för den tunga trafiken från
Töreboda norr ut på E20.
Vi har också sett att området förbi oss närmast kanalen är
inplanerat som ett omvandlingsområde och det är väl inte fel
bara det inte tar det befintliga industriområdet i anspråk och
industrins möjligheter till utveckling.
I övrigt tycker vi att planen känns bra för Lyrestad med de
nya bostadsplaceringarna och lite möjligheter att bygga i stråk
enligt hänvisning till landsbygdsstrategin.
Vi kanske dock är lite fundersamma till att det står ställplatser mellan två kultur områden Kyrkan och Hamnområdet,
vore det inte bättre att ta bort texten och rita in omvandlingsområde även på den sidan av kanalen hela vägen mellan
befintliga E20 och järnvägen.

Bemötande
ȫȫ Kommunen delar uppfattningen om att nuvarande

trafiklösning i Lyrestad inte är optimal då det
påverkar boende. Att föreslå stora förändringar inför
antagandet av översiktsplanen är inte möjligt då detta
skulle innebära att planen återigen måste ställas ut.
Trafiksituationen i Lyrestad bör undersökas i kommande
planering och i samverkan med Trafikverket.
ȫȫ Bifogad skiss visar på en omfattande ny vägdragning

som även innefattar en ny bro. Detta är inte utrett och
därför inget som kommunen kan ta ställning till i det här
sena skedet av arbetet med översiktsplanen. Att enbart
göra en ny infart till industriområdet blir inte heller bra
eftersom man då bara flyttar eventuella problem till ett
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annat ställe i samhället.
ȫȫ Utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i Lyrestad

finns i gällande detaljplan.

Mariestads Fågelklubb (MF)
Bäckatorpet
Mariestads Fågelklubb ser med glädje att husbyggnationerna
precis S om Tegelängens våtmark är borttagna och det är
förstås väldigt positivt men vi har följande invändningar.
1.

2.

Vi vänder oss kraftigt emot den väg som finns inritad
på området precis S om Tegelängens våtmark. Vi tycker
definitivt att den ska bort och att man ser över vad man
istället ska göra med den ytan (se nedan).
Vi anser att Ekuddenområdet redan är utbyggt med hus
så det räcker. Därför tycker vi att Bäckatorpsbebyggelsen
tas bort.

Sedan starten med
Tegelängens våtmark 1999 har vi i Mariestads Fågelklubb
(MF) gång på gång och gång på gång pratat om buffertzonen/
övergångszonen som behöver finnas precis S om Tegelängen.
Bl. a. fördes det fram regelbundet i de ”Samtal kring natur-och
kulturmiljöfrågor” som kommunen bjöd in till tidigare.
KOMMENTARER TILL OVANSTÅENDE:

”Bebyggelsens utbredning
har begränsats med målsättning att säkerställa en trygg och
störningsfri zon för fågellivet” och ”Exploatering och byggnation ger upphov till buller och störningar, vilket kan hota
fågellivet på Tegelängen”. Fina ord helt klart, men man skapar
inte en störningsfri zon genom att anlägga en väg precis intill
våtmarken!
NÅGRA CITAT FRÅN ÖP 2030 S 83:

Som vi i MF tidigare nämnt så tror vi kanske att man skulle
kunna ha en promenadstig parallellt med södra delen av
våtmarken men på behörigt avstånd så det inte stör. Alltså en
stig nära hyreshusen. Kanske bör man stängsla in området
också så att det inte blir t.ex. spring ut mot våtmarken. Det har
tidigare bl.a. pratats om växtlighet, typ låga buskar.
MF är absolut intresserade av att vara med i ett samtal runt
det här området.
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Med glädje läser vi att ”kommunen har ett uppdrag från 2010
som uppger utökning av Gamla Ekuddens naturreservat” och
”… avser kommunen att fortsatt expandera naturreservatet”
(s 83). Det vore ytterst olyckligt om ytan S om Tegelängen blir
bebyggd på ett eller annat sätt (t.ex. en väg). Anläggs en väg där
är det helt klart att våtmarksområdet försämras. Färre fåglar
kommer att häcka där och färre fåglar kommer att rasta. Visst
skulle det bli kvar någon slags ”ankdamm” där vissa fåglar finns
men det skulle inte alls vara samma kvalité på området som det
är nu.
Vad det gäller Bäckatorpsbebyggelsen så anser vi alltså att
den bör strykas. Naturområdet på hela Ekudden är fantastiskt
och det är inte bra att krympa området mer. Åkermarken strax
N om den ev nya bebyggelsen är också viktig för t.ex. födosökande tofsvipor som sedan häckar inne vid våtmarken.
Mariestads kommun har en unik chans att ha kvar ett fint
fågelområde nära centrum. Vi hoppas verkligen att vi kan ta
vara på det på bästa sätt. Det är inte många kommuner som
har en våtmark med så stora kvalitéer som ligger så stadsnära!

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

ȫȫ Illustration 2.3 visar inte på en bilväg utan var

enbart till för att visa en koppling till befintligt gatu-,
gång- och cykelnät. Detta var i första hand tänkt som
gångstråk utanför den föreslagna bebyggelsen. I
antagandehandlingen kommer inte detta illustreras för
att undvika förvirring.

Mariestads Ridklubb
Sund södra
Visionen är indelad i fem byggstenar. Dessa utgör grunden
för översiktsplanens resonemang om hur visionen påverkar
den fysiska planeringen i kommunen. Vi saknar den sjätte
byggstenen, som borde vara en självklarhet när kommunen
gör sin strategiska planering för 2030, nämligen frilufts och
idrottslivets betydelse och utveckling i Mariestads kommun.
Vad vill kommunen och vad är strategin för en utveckling av
detta område?
Författarna till översiktsplan 2030 har på ett flagrant lättvindigt sätt redovisat markanvändning Sund södra samt konsekvenser för Mariestads Ridklubb, vid ianspråktagande av mark,
Sund södra. Utredarna synes ej ha satt sig in i hur ridklubben
nyttjar och vilket behov klubben har av aktuellt område för
verksamhet och utveckling. I svepande ordalag nämns att
ridklubben förlorar mark för bete och fälttävlansbana, samt att
kommunen ska undersöka om det finns ersättningsmark.
För ridklubben blir konsekvenserna omfattande om mark tas
i anspråk så som redovisas.
Aktuell mark används inte för bete som utredarna framför.
Ca 50 % av marken används för foderodling och 50 % för
fälttävlan.
Ridklubben är idag självförsörjande av foder till egna och på
anläggningen uppstallade hästar. Foderuttag görs huvudsakligen på det område som, enligt planen, är aktuellt för industritomter.
Ridklubbens foderkostnader kommer att stiga markant då
foder måste köpas externt till ridklubbens egna hästar samt
medlemsuppstallade hästarna. Självklart kommer detta att
påverka ridklubbens ansträngda ekonomiska läge.
Fälttävlan är den gren som utvecklas mest på ridklubben
vilket bl.a. visar sig genom framskjutna placeringar både lokalt,
regionalt och nationellt där klubben har medlemmar som rider

fälttävlan. Klubben har även ryttare på internationell nivå.
Utan markområde för fälttävlansbana faller denna gren av
ridsport för Mariestads Ridklubb och därmed förloras flertalet
av de fälttävlansryttare som valt just Mariestads Ridklubb
som sin moderklubb. Tack vare ridklubbens framgångar inom
fälttävlan är Mariestad en välkänd ort i fälttävlanskretsar i hela
Sverige.
Även ridskolan kommer att drabbas då stora delar av de
ridvägar som används kommer att försvinna. Detta kan
medföra att ridskolan som idag kan rida på anläggningens
8 km ridvägar kommer att söka sig utanför det förfogade
området vilket innebär korsande av allmänna vägar såsom väg
201. Alt. genom Ullervads tätort och ut mot Marieäng/Trilleholm för naturridning. Detta är naturligtvis mycket olyckligt
ur trafiksäkerhetsperspektiv samt den irritation som kan bli
följden av ridning i Ullervad samhälle.
Mariestads Ridklubb hemställer om att:
ȫȫ Mariestads Kommun tar ett större ansvar för
översiktsplan 2030 avseende ianspråktagande av mark
som disponeras av Mariestads Ridklubb.
ȫȫ en komplett, korrekt och genomgripande utredning
tas fram vilken på ett tydligt sätt redovisar
Målkonflikter och åtgärdsförslag avseende mark som
Mariestads Ridklubb förfogar över.
ȫȫ markområde motsvarande det som ridklubben idag,
aktivt nyttjar, undantas för att säkra ridklubbens
framtid, utvecklingsmöjlighet och foderodling.

Bemötande
ȫȫ En översiktsplan blickar långt framåt och ser till

kommunens som helhet och allmänna intressen vägs
mot enskilda.
ȫȫ Marken som pekas ut i översiktsplanen ägs av

kommunen. Ska denna mark ianspråktas för annan
användning än idag så kommer behövliga utredningar
tas fram och diskussioner föras om eventuella
kompensationer och ny placering av pågående
verksamhet, detta sker dock inte i översiktsplanen utan i
ett senare planeringsskede.
ȫȫ Området Sund Södra kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
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inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat
ärende och har ingenting ytterligare att erinra.

Vattenfall
I del 3 av översiktsplan under rubriken Energidistribution
Kraftledningar på sida 178 framgår det att Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har ett skyddsavstånd till sina 130kV-ledningar. Avståndet 20 meter är ett avstånd baserat på elsäkerhet
i första hand. Vattenfall hänvisade i sitt tidigare yttrande till
försiktighetsprincipen. Om avståndet 20 meter ska finnas med
i ÖP:n vill Vattenfall att texten nedan inarbetas:
”Beträffande elektromagnetiska fält finns inga fastställda
gränsvärden utan vi förutsätter att försiktighetsprincipen
tillämpas av exploatörer och kommun vid uppförande av ny
bebyggelse nära våra befintliga kraftledningar.”

Bemötande
ȫȫ Text på sid 178 har justerats.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen lämnade synpunkter i samrådsskedet av översiktsplanen och kommer inte att lämna några
ytterligare synpunkter vid utställningen av planen.
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