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1.

INLEDNING

1.1 Uppdrag och syfte

Uppdraget består i att utarbeta ett tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen sk LIS-områden. Huvudsyftet är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i
strandnära läge vars syfte är att förstärka utvecklingen av en levande
landsbygd. Det handlar om områden för verksamheter, service, fritid,
boende men också bevarande.
Ett syfte med det tematiska tillägget har grund i den ändrade lagstiftning för strandskyddsområden som trädde i kraft 2009-01-07. Ett utpekat landsbygdsutvecklingsområden i antagen översiktsplan innebär
ytterligare ett särskilt skäl till lättnad i förbudet att exploatera marken
inom strandskyddsområden.
Följande nio områden har studerats och avgränsats för olika ändamål.
Område 2 och 7 har tillkommit under arbetet.
1. Askevik
2. Moviken
3. Sjötorp utmed Vänern och Göta kanal
4. Lyrestad utmed Göta kanal
5. Sundsören-Ekenäs
6. Kryparetorp-Klippingsberg
7. Torsö bygdegård
8. Laxhall-Brommösund
9.

Sjöängen

Avgränsningen av områden i denna plan utesluter inte landsbygdsutvecklingsområden i andra icke strandnära lägen inom kommunen.

1.2 Planprocessen
PROGRAMSAMRÅD

PLANSAMRÅD

UTSTÄLLNING

ANTAGEN

LAG KRAFT
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Planprocessen regleras av plan-och bygglagen. Planeringen ska ske
med stor transparens gentemot olika inblandade parter och allmänhet.
Skälen till detta är att alla parter har rätt att påverka sin närmiljö, tillföra
bättre beslutsunderlag samtidigt som planen förankras hos dem som ska
leva med den.
Under översiktsplaneringen ska det alltid ske samråd med länsstyrelsen
och berörda kommuner. Vidare ska de myndigheter, sammanslutningar
och enskilda som ha väsentligt intresse av planen beredas tillfälle till
samråd.
Efter varje skede sammanfattas synpunkter och planen bearbetas med
hänsyn till dessa inför kommande skede. Se figur. Av detta skäl tillförs
planen successivt mer material som följer den ända till antagande- och
genomförandeskedena. En översiktsplan vinner genom ett icke överklagat antagandebeslut laga kraft men den har inte någon juridisk status. Den utgör i första hand ett politiskt program och en viljeinriktning
för den framtida utvecklingen inom LIS-områden.
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1.3 Strandskyddslagstiftningen

Lagändringen har inneburit att strandskyddslagstiftningen differentierats inom olika delar av landets strandområden. Främst landsbygdskommuner ska mer aktivt kunna dra nytta av de konkurrensfördelar
som ett läge nära vatten kan innebära för verksamheter och boende.
Strandnära lägen ska stimulera den lokala och regionala utvecklingen,
vilket är befogat utanför de stora tätortsområdena.

Översikt - Sverige

Vänerns strandområden tillhör en mellanklass av tre klasser där lagen
anger att kommunerna ska vara restriktiva med att peka ut områden för
landsbygdsutveckling. Villkoren för att området ska kunna pekas ut är
bland annat följande:
•

Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden.

•

Området får inte innebära att tillgången till stränder för allmänheten och för ett rikt växt- och djurliv inte tillgodoses långsiktigt.

•

Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften.

Det enskilda LIS-området ska beskrivas i ett större sammanhang och en
bedömning av hur åtgärder inom området kan bidra till ökad ekonomisk
aktivitet på orten ska göras.
Planeringen ska även beskriva hur den samlade tillgången på stränder
ser ut både kvantitativt och kvalitativt.
Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken gäller, varför
planering ska ta till vara de värden som finns och använda marken till
det den är mest lämpad för. Ett landsbygdsutvecklingsområde bör således innefattas i en övergripande struktur, leda till en tilltalande utformning och så långt möjligt nyttja befintlig infrastruktur eller åtminstone
8
ligga så att det är någorlunda enkelt att nå. Som exempel kan nämnas
tekniska försörjningssystem, välfungerande kollektivtrafik och service.
Planeringen ska även ta hänsyn till de risker som är förknippade med
strandnära lägen som till exempel skred och översvämning.
Vad gäller inom strandskyddsområden
Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. Aktuella paragrafer återges nedan.
13 §
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag samt syftar
till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
14 §
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. (För Vänern är strandskyddet utökat till 300 m).
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15 §
Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
16 §
Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser
att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket,
skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas
eller vidtas inom strandskyddsområdet
(Fler undantag finns men dessa berör inte denna planering)
18 § c Dispens kan ges
Enligt 7 kap. 18 § c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet beakta endast om det område
som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
18 § d
Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man, enligt 7 kap 18 d § miljöbalken, utöver ovanstående punkter som särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för
en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- och
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses uppföras i
anslutning till befintligt bostadshus.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Mariestads kommun

Mariestads kommun ligger i den nordöstra delen av Västra Götalands län före detta Skaraborgs län. Länsdelen är en typisk glesbygdsregion utan något större centrum på nära
håll. Kommunen har cirka 24 000 invånare och tätorten cirka 15 000. Mariestads tätort
fungerar som ett närcentrum för främst kommunerna Gullspång, Töreboda och Mariestad medan Skövde med sina cirka 35 000 invånare på cirka 4 mils avstånd fungerar som
ett subcentra till Göteborg för hela den östra länsdelen. Skövde har dock konkurrens av
bland annat Lidköping.
Kommunens kanske största tillgång är närheten till Vänern och den rika Torsöskärgården utanför Mariestadsfjärden. Andra tillgångar är Göta kanal vars Västgötadel mynnar i
Sjötorp, en av kommunens små tätorter som alla har mindre än cirka 700 invånare. Inom
kommunen finns cirka 26 mil stränder och ett stort antal öar i Vänern. Kommunikationerna kunde vara bättre men både stora vägstråk (E20 och v26) samt järnväg (Kinnekullebanan) korsar genom kommunen.
Kommunen har bland annat i sin översiktsplan pekat på fem prioriterade insatsområden
för att stärka kommunen.
1.

Stärkt samhällsservice

2.

Attraktivt boende

3.

Konkurrenskraftigt näringsliv

4.

Bra kommunikationer

5.

Aktiv hushållning med naturresurser.

De aktuella LIS-områdena kan bidra till att stärka åtminstone fyra av de prioriterade
insatsområdena - 1, 2, 3 och 5. Bra kommunikationer lokalt är en förutsättning för att de
ska kunna nyttjas på ett sätt som får betydelse.
Kommunen har totalt 724 km stränder, varav 95 km eller 13 % är bebyggda eller påverkade (2005 års siffror). Det innebär att för varje kommuninvånare finns totalt cirka 33 m
strand. Redovisade LIS-områden tillhör i huvudsak kategorin ”bebyggda eller påverkade
områden”. I denna plan redovisade LIS-områden upptar totalt en strandlängd av cirka
12,5 km, varav 3,5 km utgör stränder där strandskyddet redan är upphävt pga detaljplaner. LIS-områdena upptar med andra ord 1,7 % av kommunens totala strandlängd.

2.2 Norra länsdelen

Det finns ett starkt behov av att stärka den nordöstra länsdelen i alla avseenden som
kommunens prioriterade insatsområden antyder. I denna strävan är givetvis både Vänern
och Göta kanal viktiga ingredienser inte bara för kommunen utan för hela länsdelen.
Vatten har alltid lockat människor till både bosättning, friluftsliv och näringsverksamhet
av olika slag. Det är därför naturligt att Mariestads kommun studerar möjligheterna att
dra nytta av de konkurrensfördelar som Vänerns strandområden och Göta kanal medför.
Genom att peka ut intressanta områden med vattenkontakt i kommunens översiktsplan
för boende, friluftsliv och näringsliv underlättas möjligheterna till etablering i attraktiva
strandnära lägen. Dessa sk LIS-områdena kan bidra till att locka nya invånare och verksamheter till kommunen. Indirekt medför detta att landsbygden stärks och att befintlig
service kan behållas eller stärkas. Som exempel kan nämnas livsmedelsbutiker, barnomsorg, kollektivtrafik och bättre vägar.
Tillsammans med motsvarande arbeten i angränsande kommuner bidrar detta till att
stärka hela den norra länsdelen.
LIS-områden - Tematiskt tillägg till översiktsplan
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2.3 Kommunikationer

Mariestads kommun eftersträvar en utveckling av landsbygden där den framtida transportförsörjningen inriktas på miljövänliga trafikmedel och där kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik gynnas och underlättas. Flertalet LIS-områden är belägna vid eller i närheten av
vägar som trafikeras med bussar genom Västtrafik, vilket redovisas under respektive område.
Ett område, 4 Lyrestad ligger vid Kinnekullebanan där hållplats finns vid stationen. En utveckling av bebyggelsen inom LIS-områdena kan förväntas påverka såväl turtäthet som linjesträckningar och hållplatslägen i framtiden.
Skaraborgs kommunalförbund har, i samverkan med bland annat Västtrafik, Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Skaraborg, tagit fram dokumentet ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg”. Målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafiken
ska öka med 50 % fram till år 2025. För att uppnå detta mål bör samhällsplanering i kommunerna ske utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, där infrastruktur och bebyggelse gör
det enklare för resenärerna att välja kollektivtrafik än bil.
Vidare utreder kommunen för närvarande möjligheterna att anlägga en gång- och cykelvägsförbindelse från Mariestad österut till Sjötorp (område 3) och Torsö (område 5 och 6) och
västerut till Sjöängen (område 9).

2.4 Riksintressen m m

Vänern med strandområden och Göta kanal utgör riksintresse för friluftsliv och turism enligt
4 kap miljöbalken. Samtliga LIS-områden ligger inom detta riksintresse.
Vänern delvis med strandområden utgör även riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken. Detta riksintresse är mindre omfattande och i högre grad begränsat till Vänerns
vattenområden. Det sammanfaller i huvudsak med 4 kap utmed Göta kanal. Del av samtliga
områden omfattas även av detta riksintresse.
Göta kanalområdet inklusive Sjötorp och Lyrestad är av riksintresse för kulturmiljön enligt
3 kap 6 § miljöbalken. Område 3 och 4 omfattas av detta riksintresse.
Vänern utgör riksintresse för yrkesfisket, vilket berör områdena 1, 2, 5, 6, 7, 8 och 9.
Riksintressen för naturvården, natura 2000-områden och stora opåverkade områden berörs
ej av utredningsområdena.
Vägarna E20 och 26 utgör riksintresse för kommunikationer. Kinnekullebanan, järnvägen
från Håkantorp över Lidköping och Mariestad till Gårdsjö berör några av LIS-områdena.
Den är också av riksintresse för kommunikationer.
Farled 850, belägen i Brommösund mellan Torsö och Brommö, utgör riksintresse för farleder enligt 3 kap 8 §. Genom sundet passerar handelssjöfarten mellan Lidköping och Otterbäcken.

2.5 Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Vänerskärgården med Kinnekulle blev formellt utnämnt till Biosfärområde av UNESCO i
juni 2010. Biosfärområdet är ett samarbete mellan kommunerna Mariestad, Lidköping och
Götene. Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att
främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning.
Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

8

•

Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,

•

Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,

•

Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.
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9. Sjöängen

Riksintresse Natura 2000 enl MB 7 kap. 27 § m fl
Riksintresse för yrkesfiske (sjöar) enl MB 3 kap. 5 §
Riksintresse för naturvården enl MB 3 kap. 6 §

E20

Riksintresse för friluftslivet enl MB 3 kap. 6 §
Riksintresse för kulturmiljövård enl MB 3 kap. 6 §
Riksintresse väg enl MB 3 kap. 8 §
Riksintresse för järnväg enl MB 3 kap. 8 §
Riksintresse för farleder enl MB 3 kap. 8 §
Riksintresse med särskilda hushållningsbestämmelser enl MB 4 kap. 2 §

LIS-områden - Tematiskt
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Stora opåverkade områden enl MB 3 kap. 2 §

På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften
praktiskt i området och i samverkan med berörda parter.
Biosfärområdet berör samtliga delområden utom nr 4, Lyrestad och innebär
inte några restriktioner för LIS-planens del.

Höjdsystem
I Vänerområdet finns olika höjdsystem. Hittills har Mariestads
höjdsysten (MH24)använts i
kommunens utredningar, men
kommunen kommer att övergå
till RH2000, vilket innebär att
cirka 52 cm ska adderas till
uppgifter som tidigare angetts i
MH24.

2.6 Översvämningsrisker

Vänerns vattennivåer har blivit föremål för fördjupade studier och diskussioner
i och med att den så kallade Klimat- och sårbarhetsutredningen lade fram sitt
delbetänkande under hösten 2006, ”Översvämningshot-risker och åtgärder för
Mälaren, Hjälmaren och Vänern, SOU 2006:94”.
Sårbarhetsutredningens prognos är att dagens 100-årsnivå på +46,7 i höjdsystem RH 2000, kommer att bli vanligare i framtiden och utgöra 20-årsnivå om
100 år. Prognosen har lett till den övergripande rekommendationen i sårbarhetsutredningen att vattennivåer på +47,57 i RH2000 skall kunna hindras från
att nå ny bebyggelse i Vänerområdet.
Länsstyrelsen har i utställningsyttrande 2007 över ”Fördjupad översiktsplan
för Sjöstaden” angett att ny bebyggelse inte bör grundläggas på lägre nivå än
+46,67 i RH2000, vilket motsvarar att färdigt golv i byggnader ligger strax under +47,50. Även infrastruktur skall säkras mot översvämning på motsvarande
sätt.
Generellt gäller således att ny bebyggelse inte får placeras lägre än ovanstående rekommendationer, vilket ska beaktas inom samtliga LIS-områden utmed
Vänern.
I kommande detaljplaneskeden inom LIS-områdena skall fördjupad utredning
av översvämningsrisken göras.
SMHI har gjort en kontrollberäkning av Klimat- och sårbarhetsutredningens
riktlinjer. Resultatet har presenteras i en rapport i början av 2011 och kan komma att påverka ovan angivna nivåer.

2.7 Metod för analys av strandskyddets
värden

Områdena har på en översiktlig nivå analyserats med avseende på allemansrättslig tillgänglighet och värden för djur- och växtlivet. Analyserna är i första
hand baserade på befintligt underlag som hämtats in från Mariestads kommun,
Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Fiskeriverket. Därutöver har vägts in information inhämtad
via samråd med intresseföreningar och myndigheter. Allteftersom planeringsprocessen framskrider och detaljeringsnivån ökar kommer det att finnas behov
av mer projektspecifika inventeringar för att rätt kunna hantera de intressen
som strandskyddet syftar till att bevara.

2.7.1 Allemansrättslig tillgänglighet

Det finns inte mycket befintligt underlag för att bedöma den allemansrättsliga
tillgängligheten i de föreslagna områdena. Ett försök har därför gjorts att med
hjälp av ett GIS finna ut områden värdefulla för den allemansrättsliga tillgängligheten. Genom att i kartor illustrera ytor som begränsar den allemansrättsliga
tillgängligheten och ytor som är svårframkomliga har istället områden som är
särskilt värdefulla för tillgängligheten kunnat identifieras och vägas in i bedömningen av de föreslagna LIS-områdena.
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Hemfridszon
Hemfridszonen utgör det område runt en bostad där de boende ska kunna känna sig
ostörda. Intrång i hemfridszonen utgör ett brott och är en tydlig begränsning av allemansrätten. Gränsen för hemfridszonen varierar dock från fall till fall och är bland
annat beroende av terrängen och graden av insyn. För att i en GIS-analys kunna
använda hemfridszonen har vi som riktlinje använt oss av de rekommendationer
som finns för fastställandet av tomtgränser i samband med beslut om dispens från
strandskydd. Enligt miljöbalkspropositionen bör en fritidshustomt normalt inte
omfatta mer än 2000 kvadratmeter. Utifrån detta har en hemfridszon uppskattats
som sträcker sig 20-25 meter runt bostadshus.
Svårframkomlig eller periodvis otillgänglig terräng
Vissa områden är svårframkomliga eller olämpliga att beträda och därför otillgängliga. I GIS-analysen har våtmarker bedömts utgöra svårframkomlig terräng. Områden med betesmark, plantskog eller oländig skogsterräng är ytterligare exempel på
svårframkomliga områden, men dessa går inte att urskilja i det här skedet. Åkermark har ansetts utgöra periodvis otillgängligt område eftersom den under växtsäsongen inte självklart är allemansrättsligt tillgänglig.
Längre obebyggd och oexploaterad strand
Längre sträckor av obebyggd och oexploaterad strand har höga värden för strandskyddets båda syften. Denna typ av stränder har identifierats genom enkla kartstudier och illustreras även de i kartorna.
Fri passage
Frågan om fri passage ska hanteras i den fortsatta planeringsprocessen t ex i samband med efterföljande detaljplanläggning eller annat utredningsarbete som krävs
för att genomföra ett projekt. Kartorna som redovisar utvecklingsområdena är utförda i en skala som inte lämpar sig för att korrekt redovisa den fria passagen.

2.7.2 Värden för djur- och växtliv

Områden med höga värden för djur- och växtliv har redovisats utifrån tillgängligt
underlagsmaterial från berörda myndigheter, i vissa fall kompletterat med fältbesök. Begränsningar finns i det befintliga underlaget, bland annat är kunskapen om
biologiska värden betydligt mer omfattande på land än i vatten. Vidare börjar vissa
inventeringar bli gamla och kan vara inaktuella. Underlaget har lagts in i ett GIS och
redovisas i kartor för varje delområde.
Längre obebyggd och oexploaterad strand
Längre sträckor av obebyggd och oexploaterad strand har höga värden för strandskyddets båda syften. Denna typ av stränder har identifierats genom enkla kartstudier och illustreras även de i kartorna.

2.7.3 Bedömning av områdenas betydelse för strandskyddets syften

Vid bedömning av de studerade områdenas betydelse för strandskyddets syften har
bland annat Naturvårdsverkets checklistor i Strandskydd, en vägledning för planering och prövning använts. Där redovisas områden och naturtyper som anses ha
mycket högt värde, allmänt värde och lägre värde för strandskyddets syften. Därutöver har vägts in information inhämtad via samråd med intresseföreningar.
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N

Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

DELOMRÅDEN

Tyngdpunkten i beskrivningen för respektive delområde ligger på friluftsliv samt djur- och växtliv då dessa intressen utgör grunden för
strandskyddet.

3.1 1. Askevik

3.1.1 Förutsättningar

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Askeviksbadet utgör kärnan i det föreslagna landsbygdsutvecklingsområdet. Tillgängligheten till området är hög med tillfarter från väg 26. En
lokalväg (gamla väg 26) sträcker sig parallellt med väg 26 längs hela
området och gör det möjligt att ta sig fram till stranden även till fots och
med cykel. Tillgängligheten till den yttersta strandremsan begränsas
norrut av ett bostadsområde i Gullspångs kommun med tomtbildningar
ända ner till vattnet och söderut av ett bostadsområde vid Gråberget,
även det med tomtbildningar ända ner till vattnet. Enstaka tomter bryter
strandremsan vid Kleva sand söder om utredningsområdet. Denna kan
dock passeras på lokalvägen. Askeviksbadet har hög attraktivitet för det
anläggningsbaserade friluftslivet. Utöver den långa strandremsan som
är lätt att nå finns flera anläggningar särskilt för friluftslivet som bad,
båtramp och camping.
Djur- och växtliv
I Askevik finns inte några utpekade objekt med höga naturvärden utöver ett antal stora askar vid infarten till campingen. I områdets södra del
finns ett obebyggt strandområde som har allmänna värden för djur- och
växtlivet. Området utgörs av lövskog med främst björk uppvuxen på ett
tidigare avverkat område. Vattenområdet hyser inga kända reproduktionsplatser för fisk. Fynd av den hotade arten dvärglin (hotkategori sårbar) har gjorts i området. Arten omfattas inte av artskyddsförordningen.
Befolkning och bebyggelse
Huvuddelen av området (norra delen) är planlagt. Planen är från 1959
och revideras för närvarande.Inom detta område finns 66 fritidshus varav cirka 38 st i söder och cirka 28 i norr. Inom Gullspångs kommun
strax norr om planområdet ligger ytterligare 6-7 avstyckade bostadsfastigheter. Enstaka stugor inom Askeviksområdet bebos året runt.
Centralt i området finns en campingplats med cirka 100 campingplatser,
hus för sanitär service och cirka 10 uthyrningsstugor. Vid badplatsen
ligger en sommaröppen kiosk med servering.
Jord- och skogsbruk
Norr, söder och öster om bebyggelseområdet finns skogsmark, i öster
både mellan gamla vägen och väg 26 samt öster om väg 26.
Landskap och kulturvärden
Landskapsbilden sett från väg 26 är tilltalande genom utsikten över
Vänern vid campingplatsen. Närmiljön berikas även av ett antal askar,
ekar och andra stora lövträd. Från Vänern exponeras i huvudsak camping/bad medan stugområdena delvis döljs bakom en gles strandskog.
Området har inga kulturmiljövärden och inga kända fornlämningar.
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Infrastruktur
Området är mycket välbeläget med hänsyn till allmän väg 26 som även
trafikeras med linjebussar med cirka 8 turer går från Mariestad direkt till
Askevik.
Bebyggelsen har idag vatten från lokal gemensam brunn och enbart
enskilda avloppsanläggningar av varierande kvalitet.
Kommersiell och offentlig service i begränsad omfattning finns i Sjötorp
cirka 5 km söderut.
Övrigt
Vid campingplatsen ligger en gemensam småbåtshamn med plats för cirka
60-70 båtar. Vår och höst utnyttjas iläggningsramp, hamn och stugor i stor
utsträckning av trollingfiskare.

3.1.2 Analys

Landsbygdsutveckling
En utveckling av befintlig verksamhet inom området bedöms kunna ge ett
bättre underlag för att campingverksamhet, sommarservering, kioskbutik
med mera ska kunna bestå och utvecklas och sommartid skapa ett antal
arbetstillfällen i området. Fler turister kan fångas upp som då kan förväntas besöka andra näraliggande turistmål i kommunen och på så vis utöka
serviceunderlaget på fler platser. Ett fritidsboende av den omfattning som
området innehåller och avses utökas med innebär också ett påtagligt tillskott till serviceunderlaget i Sjötorp och även för Lyrestad och södra delen
av Gullspångs kommun med Otterbäcken. Samtidigt skapas ett bärkraftigt
underlag för en förbättrad VA-försörjning.
Detaljplanelagda områden
Arbete med revidering av gällande detaljplan pågår, vilket innebär en allmän översyn och uppdatering samt utökning av bebyggelsen åt såväl norr
som söder samt ett kvarter öster om väg 26.
När detaljplanen ändras omprövas strandskyddet. Om tillgängligheten till
stranden säkerställs med planbestämmelser även i ny detaljplan kan strandskyddet upphävas inom hela detaljplaneområdet även i denna.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Friluftslivet är knutet till campingplatsen och de privata fritidshusen. Badplats och båthamn kombineras för boende, campinggäster och besökare i
övrigt. Badplatsen har allmänt intresse medan strandområdena i övrigt har
begränsat intresse för andra än boende och gäster i området. Skogen utmed
stranden i den södra delen av utredningsområdet, söder om detaljplanen, är
delvis avverkad och föreslås i detaljplaneförslaget kunna exploateras för
ytterligare fritidsbebyggelse.
Campingplatsen mitt i området med tillhörande badplats och småbåtshamn
och en 15-30 m bred strandremsa med gångstig längs hela området är/kommer att vara tillgänglig för allmänheten.
Djur- och växtliv
Inom det befintliga campingområdet är värden för djur- och växtliv främst
knutna till trädskiktet. Skogen utmed stranden i den södra delen av utredningsområdet, söder om detaljplanen, är delvis avverkad. Fynden av dvärglin behöver följas upp vid fortsatt planering. Förekomsterna bedöms kunna
värnas även vid en utveckling av området.

14

LIS-områden - Tematiskt tillägg till översiktsplan

Spåsjömysten

1. ASKEVIK

Ekenäs

Äskekärrsberget
Campingplats

Äskeviken

Badplats

Bröta

Trakten

Mobäcksmossarna
Kleva sand

±

Bergenhov

0

250

Höga klevar

500 m

Kleven

Kleva sten

ââ

ââââ

Vänern

â

TECKENFÖRKLARING
Tillgänglighetsanalys
ââââ

Blåberget

Utredningsområde
LIS-områden

Gräns för detaljplaner
Gråberget

Lövåsen

Strandskydd
Uppskattad hemfridszon, ca 20-25 m

Vallängenrunt bostadshus

Våtmarksinventering, VMI (LST)
Sumpskog (SKS)
Lerviken

Björs

Odlad åker

Obebyggda stränder
LIS-områden - Tematiskt tillägg
till översiktsplan
Båthusudden

15

Jord- och skogsbruk
Skogsbruk störs mycket lite av utveckling väster om väg 26. Exploatering öster om väg 26 kan
bli aktuell med stöd av den detaljplan som nu utarbetas. Exploatering i detta läge tar i anspråk
produktiv skogsmark som idag till största delen är avverkad.
Landskap och kulturvärden
Det är av stor vikt för upplevelsen av landskapet att öppningen med utsikt över Vänern bibehålls utan alltför mycket bebyggelse, husvagnar och liknande.
Infrastruktur
Utbyggnad inom området kan ske utan att vägsystemet behöver genomgå mer omfattande
förbättringar. Planerade anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det krävs mer än bara konventionella
infiltrationsanläggningar. I dett fall kan det handla om anslutning till reningsverk alternativt
en infiltrationsanläggning med urinsorterande toalettsystem.
I samband med pågående detaljplanering har en va-utredning utförts som pekar på att en
anslutning till reningsverket i Otterbäcken är lämpligast, då det är tveksamt om Sjötorps reningsverk har tillräcklig kapacitet.
Vattenförsörjningen bör ses över och ev också anslutas till kommunalt vatten i Otterbäcken.
Övrigt
Anläggningar i vattnet bör i första hand koncentreras till de centrala områdena, se 1a nedan,
som redan är påverkade. I detaljplanen kommer lägen för bryggor i begränsad omfattning att
föreslås i anslutning till bebyggelsen. Förekomsten av erosionskänsliga jordarter skall belysas. Risken för bullerstörningar från väg 26 skall beaktas.

3.1.3 Förslag till utvecklingsområden

1a Camping och rastplats
Inom det centrala området bör en utökning av campingen kunna prövas. Då huvuddelen av
trafiken har flyttats över till den nya vägen längre österut kan det även finnas möjligheter
utmed den gamla vägen.
Markägaren har intresse av en etablering av rastplats utmed den gamla vägslingan. Trafikverket har dock förklarat man inte har intresse av att medverka till etableringen. Denna avses
förläggas mellan den gamla och nya vägen och ingår i det pågående detaljplanearbetet.
1b Öster om väg 26
I samband med pågående detaljarbete föreslås en möjlighet att etablera ytterligare ett tjugotal
fritidstomter på skogsmark öster om väg 26, mitt emot badstranden. Området är relativt högt
beläget med utsikt över Vänern. Befintlig väganslutning mot väg 26 avses kunna utnyttjas.
1c Norra delen
Vid kommungränsen inom planområdets norra del bör ett tiotal nya fritidshustomter kunna
prövas. Planeringen av dessa bör beakta förhållandena inom Gullspångs kommun strax norr
därom. Vid ändring av detaljplanen ska möjligheterna att nå stranden och promenera utmed
densamma säkerställas via grönstråk.
1d Södra delen
I ett område söder om nuvarande fritidsbebyggelse kan en komplettering med fritidshus eller
åretrunthus vara aktuell. Detta omfattas av pågående detaljplanearbete. En sådan utveckling
skulle även medföra fler kostnadsbärare till ett nytt VA-system.
Även här skall möjligheterna att nå, samt att kunna röra sig fritt utmed stranden säkerställas
för att inte strandskyddets syften ska motverkas. Det är viktigt att i kommande detaljplaner
inom LIS-områdena säkerställa allmänhetens möjlighet till passage ner till vattnet samt möjlighet att röra sig obehindrat inom strandzonen.
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3.2 Moviken

N

3.2.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
I södra Moviken ligger den befintliga bebyggelsen indragen från stranden och allmänhet samt boende har goda förutsättningar att nå vattnet
obehindrat.
På Båthusudden ligger ett båtplatsområde skyddat bakom en vågbrytare, som bedrivs genom en gemensamhetsanläggning (Moviken g:a3).
I gemensamhetsanläggningen ingår även tillfartsvägen till båtplatsområdet.
Under sommaren är området en populär badplats bland allmänheten
och boende. Kring viken och på uddarna finns flera platser med möjligheter till bad. Inne i viken i delområde 2a finns en badplats som även
denna bedrivs som en gemensamhetsanläggning, och består av tillgång
till bad och ett större område mark längs inre viken (Moviken g:a 2).
I området finns ett nätverk av stigar som binder samman Moviken,
Mobäcken, Näset och Sjötorp som är av stor betydelse for det rörliga
friluftslivet inom nämnda områden under hela året. Det finns gott om
svamp och bär, vilket uppskattas av allmänheten.
Djur- och växtliv
Vegetationen består av gles tallskog där marken inom fritidshusens närområde rensats från ris och liknande.
Ett flertal fågelarter håller till inom området, bland annat hackspett.
Området har en riklig förekomst av ormar (snok, huggorm och kopparorm) och ödlor.
Vänerns vatten utgör inte något känt reproduktionsområde inom denna
del, men observationer inom området tyder på en riklig förekomst av
grod- och fiskyngel och även ål.
Mot Movikens vattenytor ligger gräsytor som sannolikt tidigare varit
brukad åkermark. Moviken begränsas söderut av ett smalt band av lövskog klass 3 enligt lövskogsinventeringen. Mellan Moviken och Gråberget finns strandnära lövskog på gammal betesmark, även denna klass
3. Delar av denna lövskog har även pekats ut som ett naturvärdesobjekt
av skogsvårdstyreIsen.
Fynd av den hotade arten Dvärglin (hotkategori sårbar) och den rödlistade arten Färgginst (hotkategori nära hotad) har gjorts i området. Arten
omfattas inte av artskyddsförordningen. Gullviva finns i området.
Befolkning och bebyggelse
Inom utredningsområdet vid Moviken finns ett 30-tal bostadshus varav
något enstaka bebos året runt. Vid Gråberget norr om Moviken finns
ytterligare 7-8 bostadshus.
Jord- och skogsbruk
Bebyggelsegrupperna omges av främst skogsmark som delvis är avverkad men här finns även brukade åkerområden utmed väg 26.
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Landskap och kulturvärden
Landskapsbilden från sjön präglas i hög grad av tallskogen där enstaka
hus kan skymtas mellan trädstammarna. Från väg 26 upplevs området som ett skogsområde. Områdets inre del känns luftigt genom den
relativt högstammiga och glesa tallskogen. Vid Gråberget skymtar husen bakom ett bullerplank utmed den gamla landsvägen. Från sjön exponeras åtminstone ett åretrunthus av betydande storlek. Området har
karaktär av gles skogsmark med inslag av mer ansad trädgård. Inga
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns i området.
Infrastruktur
Området är mycket välbeläget genom närheten till allmän väg 26 som
även trafikeras med linjebussar. Cirka 9 turer går från Askevik till Mariestad. Bullersituationen förbättrades avsevärt då trafiken flyttade från
den gamla till den nya väg 26. Bebyggelsen har idag vatten från lokala
brunnar eller från Vänern och enbart enskilda avloppsanläggningar av
varierande kvalitet. Viss offentlig och kommersiell service finns i Sjötorp cirka 3 km söderut.
Övrigt
Det finns ett båtplatsområde i delområde 2a skapat genom förrättning
(Moviken g:a 3) Önskemål finns att ytterligare båtplatser frigörs inom
gemensamhetsanläggningen.
Utöver detta båtplatsområde finns det servitut för cirka 5 båtar att lägga
till vid en pir i södra delområdet. Vid gråberget finns ett antal bryggor
och ett båtplatsområde.
Enligt SGI:s ”Omfattning av stranderosion i Sverige” kan del av stranden utgöras av erosionskänsliga jordarter i form av grovsand-finsand.
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3.2.2 Analys

Landsbygdsutveckling
En måttlig förtätning av fritidshus bedöms kunna bidra till bättre förutsättningar för att driva gemensamma anläggningar som bad, båthamn
och VA. Fler fritidsboende kan främst sommartid ihop med Askevik
skapa ett bättre serviceunderlag i Sjötorp och Lyrestad men även i viss
mån södra Gullspångs kommun.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Friluftslivet vid Moviken är av stor betydelse boende inom området
men även för allmänheten. Bad- och strandområden är välbesökta av
allmänheten som stannar vid gamla vägen och vandrar ner genom området . Det finns ett stort engagemang inom områdets boende för bevarandet av badmöjligheterna samt rörligheten genom området.
I området finns ett nätverk av stigar som binder samman Moviken, Mobäcken, Näset och Sjötorp som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet inom nämnda områden och det är av stor vikt att dessa stråk
bevaras och även fortsättningsvis är allmänt tillgängliga.
Vid Gråberget begränsas tillgängligheten av tomtmark som går ända
ner till vattnet. Här finns även privata pirar och bryggor. Passage sker
på gamla landsvägen. Vid Moviken är stranden i sin helhet tillgänglig
för det rörliga friluftslivet.
Djur- och växtliv
Strandzonen i själva Moviken med Båthusudden och i söder, mellan
och norr om bebyggelsegrupperna hyser allmänna till höga värden för
djur- och växtlivet och bör av detta skäl undantas från vidare exploatering. Det samma gäller även den öppna äng som ramas in av strandkant och befintlig bebyggelse inom område 2a. Fynden av Dvärglin och
Färgginst behöver följas upp vid fortsatt planering. Förekomsterna bedöms kunna värnas även vid en utveckling av området.
Återstående områden inom Moviken bör inför en eventuell förtätning
inventeras noggrannare med avseende på arter skyddade enligt artskyddsförordningen och biotopskyddade objekt. Hänsyn ska också tas
till korridorer mellan skyddade områden. Eventuella exploateringar får
inte motverka miljömålen ett rikt växt- och djurliv eller ett rikt odlingslandskap.
Jord- och skogsbruk
Skogsbruk störs mycket lite av utveckling väster om väg 26. Exploatering öster om väg 26 är troligen inte aktuell men möjlig. Exploatering i
detta läge tar i anspråk produktiv skogsmark som idag till största delen
är avverkad.
Landskap och kulturvärden
För upplevelsen av landskapet och kontakten med Vänern är det av stor
vikt att det finns genomsikt från gamla vägen på några platser. Komplettering med bebyggelse vid Moviken ska ske så att den inte exponeras mer från sjön än den befintliga.
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Infrastruktur
Utbyggnad inom området kan ske utan att vägsystemet behöver genomgå mer omfattande förbättringar. De lokala vägarna i Movikenområdet
kan behöva förbättras om området förtätas.
Planerade VA anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att
det krävs mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta
fall hanteras detta genom anslutning till det kommunala reningsverket,
lämpligen från Otterbäcken i samrodning med Askevik. Vattenförsörjningen bör ses över i samband med avlopp och eventuellt samordnas
med nya avloppsledningar.
Övrigt
Förbättring av anläggningar i vattnet ska koncentreras till de redan befintliga. Enskilda bryggor ska inte tillåtas. Förekomsten av erosionskänsliga jordarter skall belysas i samband med förslag till utbyggnad.
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3.2.3 Förslag till utvecklingsområden

2a Moviken
Moviken kan tänkas vara föremål för en försiktig förtätning i den mån
där befintliga värden inom området bevaras, bland annat att området
fortfarande upplevs som luftigt, rikt på grönområden och att stråk genom området och ner till vattnet bevaras. För att dessa nyckelvärden
ska kunna bevaras inom området anses max 16 tillkommande fastigheter lämpligt som ska anpassa sig till områdets befintliga karaktär. En
förtätning inom området förutsätter detaljplaneläggning.
En grundförutsättning för detta är godkänd avloppslösning. Förtätning
kan bidra till att bära kostnaderna för anslutning till kommunalt vatten
och avlopp som eventuellt kan samordnas med bebyggelse vid Askevik,
Klevasand, Gråberget och enstaka hus däremellan.
Vid en förtätning av området ska befintliga gemensamhetsanläggningar
beaktas och nya fastigheter inom området ansluter sig lämpligen till
dessa.
I enighet med 7 kap. 18 e och 18 f §§ Miljöbalken (1998:8080) är det
viktigt med en redovisning i samband med detaljplaneläggning av hur
kravet på fri passage tillgodoses inom området. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningar
för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
2b Gråberget
Gråberget bedöms kunna kompletteras med ytterligare några hus i sluttningen öster om gamla väg 26. Planutredning bör kunna godtas som
underlag. Området bör inte utökas utmed stranden. Även här kan nya
fastigheter bidra till en förbättring av spillvattenhanteringen.
2c Områden utanför strandskyddet
Område 2c kan ses som en fortsättning på område 2a.
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3.3 Sjötorp

N

3.3.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Sjötorps samhälle ligger vid Göta kanals utlopp i Vänern. Där finns
ett antal anläggningar för friluftslivet som ger tillgång till kanalen och
stranden. Norr om samhället finns en badplats, även den inom detaljplanelagt område. Obebyggda stränder som är lätta att nå finns norr och
sydväst om samhället. Tillgängligheten är relativt god med småvägar
och vandringsstråk längs stranden. Ett större våtmarksområde i området
sydväst om Sjötorp försämrar tillgängligheten utanför vägarna, men är
attraktivt för en naturintresserad allmänhet. Sjötorp har hög attraktivitet
för turism och friluftsliv genom dess läge i anslutning till Göta kanal
och flera anläggningar särskilt för friluftslivets behov.
Djur- och växtliv
Söder om Sjötorps samhälle ligger ett område med flera värdefulla
naturmiljöer. Fårebergsudden hyser en nyckelbiotop som utgörs av en
strandskog med riklig mängd död ved. Våtmarkerna som omgärdar Fårebergsudden och sträcker sig söderut över landområdet har i våtmarksinventeringen givits värdeklass 3 och är lokalt starkt påverkad av dikning, men hyser höga naturvärden i vissa delar. I direkt anslutning till
idrottsanläggningen söder om Sjötorp och i anslutning till våtmarken
ligger ytterligare en nyckelbiotop. Utöver detta område med mycket
höga värden för djur- och växtliv finns områden både norr och söder
om Sjötorp med obebyggd strand. I området norr om samhället finns
även lövskog med måttliga naturvärden enligt lövskogsinventeringen.
Öarna Stora och Lilla Gåsskär samt Vadholmen utgör också värdefulla
områden för djur- och växtlivet. Timmerviken utgör inte någon viktig
plats för fiskreproduktion. Fynd av den rödlistade arten granspira (hotkategori nära hotad) har gjorts i området, bland annat inom utvecklingsområde 3b och 3c. Arten omfattas inte av artskyddsförordningen.
Befolkning och bebyggelse
Sjötorps tätort har cirka 550 invånare. Sommartid ökar befolkningen då
det finns ett relativt stort antal fritidsbostäder. I tätorten finns förskola.
Livsmedelsbutik är åter öppen, men bensinstationen har däremot lagts
ner. Huvuddelen av bebyggelsen i tätorten ligger inom detaljplanelagt
område där strandskyddet är upphävt. Undantag utgör en cirka 1000 m2
stor träddunge norr om bandybanan i tätortens södra del.
Jord- och skogsbruk
Inom det preliminärt avgränsade utredningsområdets norra och södra
delar finns huvudsakligen skogsmark samt vassbevuxna grundområden
och öppna vattenytor. Timmervikens västra sida är djup och här finns en
kaj och upplagsplatser för tidigare utlastning av träråvara för båtfrakt.
Landskap och kulturvärden
Lanskapsbilden sett från sjön domineras av de centralt belägna hamnarna och kanalmynningen samt den bostadsbebyggelse i både norr och
söder som ligger direkt på strandkanten utan fri passage mellan tomt
och vatten. Vid Timmerviken dominerar skogen vyn från vattnet.
Både norr och söder om tätorten är stränderna orörda och domineras här av
mestadels barrskog. I söder finns även betydande vassbevuxna grundvikar.
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Sjötorp har en stark kulturprägel genom Göta kanal med tillhörande byggnader och verksamhet. Hela tätorten är av riksintresse för kulturmiljön.
Infrastruktur
Sjötorps tätort är välbelägen m h t väg 26 som även trafikeras med linjebussar. Den gamla sträckningen av väg 26 korsar genom tätorten och hör
även den till busslinjenätet med cirka 9 turer varje vardag mot Mariestad.
De södra och norra delarna av utredningsområdet är däremot mer svårtillgängliga. Vägen till Timmerviken hålls till exempel inte öppen vintertid
för närvarande om det inte pågår skogsavverkning.
Hela tätorten har kommunalt vatten från Mariestad och är anslutet till det
lokala reningsverket söder om kanalmynningen.
Övrigt
Båthamnarna är koncentrerade till den norra sidan av kanalmynningen.
Gästhamn finns även i den övre hamnbassängen öster om gamla väg 26.
Sammanlagt finns plats för ett stort antal fritidsbåtar.
Timmervikens västra del är djup och här har tidigare större fartyg angjort
för lastning av timmer. Verksamheten har dock upphört och kvar finns endast en kaj, upplagsplats och ett par förfallna förrådsbyggnader.

3.3.2 Analys

Landsbygdsutveckling
Ökade möjligheter till boende i attraktiv miljö bedöms kunna locka fler invånare till orten. Detta skulle kunna vända utvecklingen som idag går mot
en ökad andel sommarboende och istället bidra till att fler vill bo i området
året om. Fler permanentboende i Sjötorp stärker underlaget för skolan i
Lyrestad och innebär ett värdefullt tillskott för lokala servicefunktioner
som butik o dyl som betjänar både turismen och de boende. En utveckling
av verksamheter för turism och friluftsliv vid Timmerviken skulle komplettera möjligheterna till utkomst i området.
Detaljplanelagda områden
Förändringar inom de detaljplanelagda delarna av tätorten bedöms kunna
hanteras inom ramen för plansystemet även om strandskyddet omprövas
då detaljplan ändras.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Den största delen av friluftslivet i Sjötorp är anläggningsbaserat och knutet till kanalen med bland annat slussning och passagerarbåtar samt till
båtlivet med fritidsbåtar. Då stora delar av stränderna inom tätorten är privata får strandpartierna främst norrut ökad betydelse för friluftslivet. I norr
leder en gångstig till en badplats vid Lilla Gåsskär. Inom hela detta område
saknas på grund av detaljplan strandskyddet men huvuddelen av området
bör bevaras för det rörliga friluftslivet. Stränderna söder om tätorten är
sanka och svårtillgängliga. De är troligen inte intressanta för mer än dem
som har specialintresse kopplade till landskapstypen.
Stränderna i Sjötorps centrala delar är till större delen tillgängliga. Privata
bostäder begränsar tillgängligheten i samhällets norra och södra delar. Vid
en utbyggnad av område 3a berörs inte området mellan stranden och vägen till badplatsen.
Djur- och växtliv
Stränderna både norr och söder om tätorten har högt värde för djur- och
växtlivet inte minst på grund av att de är förhållandevis orörda och saknar
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bebyggelse. De strandnära partierna bör sparas även av detta skäl. Fynduppgifterna om granspira i område 3b och 3c behöver följas upp i samband med fortsatt
planering.
Jord- och skogsbruk
De områden som kan tänkas vara av intresse för utveckling av bostäder och verksamheter inkräktar inte på jordbruksmark och inte på skogsmark med högt produktionsvärde.
Landskap och kulturvärden
Skogsområdet innanför strandområdet norr om tätorten saknar landskapliga och
kulturhistoriska värden. Uddarna söder om Vadholmen är skogklädda med berg i
dagen och har en tilltalande landskapsbild sett från sjön och närområdet på land.
Från vissa platser är även utsikten över sjön från land tilltalande.
Infrastruktur
Utveckling av bostäder och verksamheter norr om tätorten måste troligen kombineras med en ny anslutningsväg till gamla väg 26 då vägnätet inom denna del av
tätorten är undermåligt.
Strandområdena i utredningsområdets södra del nås från skogsbilvägar av varierande standard. Någon omfattande exploatering av området är inte aktuell, men
vägen kan behöva förbättras och säkras mot höga vattenstånd.
Planerade anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7). Det innebär att det krävs mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. En utbyggnad av område 3a resp 3c ansluts till
det kommunala VA-nätet. För 3a erfordars då en pumpstation. För område 3b blir
kostnaderna för kommunalt VA för höga och där erfordras lokala lösningar med
egen vattenförsörjning och exempelvis mulltoa.

3.3.3 Förslag till utvecklingsområden

3a Norr om tätorten
Större delen av området ligger inom strandskyddat område. I området ligger 4-5
bostadsfastigheter. Tillkommande bebyggelse skall inte placeras närmare stranden än befintlig. Allmänheten skall obehindrat kunna använda befintlig stig till
badplatsen, och passagen till vattnet mellan stig och strandkant tas inte i anspråk.
Området bör kunna förtätas och kompletteras i första hand med bostäder. Avståndet till centrum med bland annat förskola är 0,5- 0,8 km. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Detaljplan krävs.
3b Timmerviken - Lilla Harnäs
Udden, Lilla Harnäs, är tilltalande och här skulle en anläggning för friluftsliv och
turism kunna utvecklas. Marken är sedan tidigare påverkad av mänsklig verksamhet. Platsen är intressant då den gamla timmerkajen vid udden finns kvar med bra
vattendjup för att angöra båtar. Tyngden bör kunna ligga på korttidsövernattning i
form av campingplats med stugby och tillhörande fritidsanläggningar, som vänder
sig till gäster på land och till sjöss. Försörjningen med vatten och avlopp måste
lösas lokalt. Detaljplan skall upprättas.
3c Bandybanan
Den trädbevuxna ytan har inga större värden och föreslås kunna användas för
exploatering av bostäder eller utbyggnad av till exempel bandybanan. Detaljplan
krävs för exploatering.
3d Områden utanför strandskyddet
Område 3d kan ses som en fortsättning på område 3a.
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3.4 Lyrestad

N

3.4.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Tillgängligheten till kanalområdet är god genom den gång- och cykelväg som går längs kanalen. Inom tätorten finns en gästhamn. Sydost om
Lyrestad samhälle utgör åkermark det dominerande markslaget vilket
medför en begränsad tillgänglighet för fritt strövande i området. Även
sydväst om kanalen dominerar åkermarken och Friaån är svår att nå för
friluftslivet.
Djur- och växtliv
Djurlivet är ordinärt med rådjur och småvilt samt fåglar kopplade till
både skogen och odlingslandskapet. Lövskogar av klass 3 har markerats utmed kanalen och på vissa åkerholmar söder om E20.
Befolkning och bebyggelse
Lyrestads tätort har cirka 600 invånare. I tätorten finns skola och förskola, livsmedelsbutik och äldreboende. Bensinstationen har däremot
lagts ner. Huvuddelen av bebyggelsen i tätorten ligger inom detaljplanelagt område där strandskyddet kring kanalen är upphävt. Kring
Friaån gäller 100 m strandskydd. Det finns gott om outnyttjad mark för
både verksamheter och bostäder inom detaljplanelagda områden.
Jord- och skogsbruk
Inom det preliminärt avgränsade utredningsområdets norra del finns
huvudsakligen skogsmark. I söder är landskapet mer öppet med omväxlande åkermark som brukas och lövträdsdungar.
Landskap och kulturvärden
Lyrestad präglas i hög grad av Göta kanal och hela tätorten är av riksintresse för kulturmiljön. Kanalen går i ena kanten av Friaåns dalgång
där även kyrka och prästgården ligger. Samhället ligger på den östra
sidan som konstrasterar genom att den ligger högre och till stor del är
skogbeväxt.
Hamnmagasinet utgör praktiskt taget den enda kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som har närkontakt med kanalen. På den västra sidan
ligger kyrka och ett sk tiondemagasin med kulturhistorisk värde.
I området återfinns ett antal fornlämningar av maritim typ, så kallade
kanalstenar, totalt 4 st samt ett utpekat läge för en kanalsten som idag
är borttagen. Övriga lämningar har status som övrig kulturhistoriska
lämningar och består av husgrunder, en minnessten och ett vadarställe
över Friaån som benämns Vadet.

Bild
32

Infrastruktur
Området är mycket välbeläget utmed E20 som korsar kanalen på en
öppningsbar bro. Den gamla sträckningen av E20 korsar tätorten och
väg 2987 går mot Sjötorp. Tätorten har linjebuss- och tågtrafik med 10
turer vardera varje vardag in till Mariestad. Tågen som korsar samhället
och kanalen på Kinnekullebanan stannar vid stationsbyggnaden. Järnvägsstationen ligger mitt i samhället. De södra och norra delarna av utredningsområdet är däremot mer svårtillgängliga. Vägverket är mycket
restriktiv till nya utfarter från den spridda bebyggelsen söder om E20.
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Göta Kanal är en viktig kommunikationsled, främst sommartid.
Hela tätorten har kommunalt vatten från Mariestad via Sjötorp och är
anslutet till det lokala reningsverket i Sjötorp.
Övrigt
Hamnmagasinet används som hembygdsmuseum och i en intilliggande
lagerbyggnad finns en relativt nystartad glashytta.

3.4.2 Analys

Förändringar inom de detaljplanelagda delarna av tätorten bedöms
kunna hanteras inom ramen för plansystemet även om strandskyddet
omprövas då detaljplan ändras.
Landsbygdsutveckling
Lyrestad erbjuder med sitt läge med goda kommunikationer på väg och
järnväg och miljön längs Göta Kanal goda förutsättningar för en utveckling av bostäder i attraktiva lägen, som kan ge ett påtagligt tillskott
till underlaget för lokal service i form av skola, förskola, bibliotek, närbutik mm.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Tillgängligheten till kanalen är säkerställd genom den gamla dragvägen
som finns på västra sidan utmed kanalen. På den östra sidan används
mindre grusvägar och gator.
Djur- och växtliv
Den mest värdefulla delen för växt och djurlivet bedöms finnas söder
om E20 i det småskaliga odlingslandskapet där det finns många platser
till skydd för både småvilt och fåglar. Friaån har också höga naturvärden.
Jord- och skogsbruk
Söder om E20 bör jordbruksmarken prioriteras och hållas öppen och
hävdad som en viktig del i landskapsbilden kring kanalen.
Landskap och kulturvärden
Idag används enbart dragvägen för promenader, cykling och motion
samt för servicefordon. Ianspråktagande av mark för bebyggelse utmed
kanalen handlar därför i första hand om ett lämpligt skyddsavstånd - en
form av respektavstånd till kanalen med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Eventuell komplettering av bebygglse bör göras med varsamhet. Den befintliga bebyggelsens småskalighet och dess placering i
tätorten bedöms kunna utgöra riktvärde i detta avseende.
Infrastruktur
Området har ett strategiskt läge vid E20, cirka 20 km norr om Mariestad, och därmed ett bra kommunikationsläge. E20 är hårt trafikerad
inte minst sommartid och Vägverket har hittills varit negativ till att öka
trafiken söderut på den östra sidan av kanalen. Utan mer omfattande vägåtgärder som till exempel planskildheter bör det därför inte tillkomma
annat än enstaka bostäder eller andra verksamheter som genererar trafik
söder om E20.
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Förhållandena kan dock ändras när E20 på sikt omvandlas till motorväg. Enligt utförda förstudier kommer den då att dras norr om Lyrestad,
och barriären mellan centrum av orten och område 4a försvinner då.
Konsekvenserna av föreslagen utbyggnad för den lokala trafiken och
korsningarna med Kinnekullebanan bedöms bli begränsade. Behovet
av eventuella säkerhetsåtgärder utreds i samråd med Trafikverket.
Norr om tätorten finns byggbara bostadsområden inom detaljplan utmed vägen mot Sjötorp. Här finns även lediga tomter för ny industri.
Föreslaget LIS-område ansluts till det kommunala VA-nätet. VA kan
kopplas på via det kommunala ledningsnätet i Böckersboda.
Planerade VA-anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det krävs
mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall kan det
handla om anslutning till reningsverket via Böckersbodas ledningsnät
alternativt en infiltrationsanläggning med urinsorterande toalettsystem.

3.4.3 Förslag till utvecklingsområden

4a Smedjebacken
Område för enstaka bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse enligt
MB 7:18d. Från området är utsikten fin mot kanalen och odlingslandskapet på andra sidan. Sydvästläget innebär även att solförhållandena
är goda. Värdefulla lövträdsdungar bör undvikas vid exploatering. Nya
hus bör istället ta stöd i befintlig vegetation och dungar. Risken för bullerstörningar från E20 beaktas.
På sikt kommer dessa att minska när E20 görs om till motorväg i nytt
läge.
Eventuell påverkan på berörd kulturhistorisk lämning beaktas i samband med fortsatt planering i enlighet med Skogsvårdslagen.
4b Områden utanför strandskyddet
Under förutsättning att E20 flyttas finns möjligheter att utveckla område 4a ytterligare åt nordost.
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3.5 Sundsören – Ekenäs

N

3.5.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
På sträckan Sundsören – Ekenäs är strandområdet fragmenterat av bebyggelse. Viktiga områden för friluftslivet utgör naturreservatet Hästhagen och området vid Ekenäs udde. Vid Segolstorp ligger Pingstkyrkans sommargård vars verksamhet medger viss tillgång till stranden för
allmänheten liksom Sundsörens camping och badplats som dock ligger
inom detaljplanelagt privat område delvis med upphävt strandskydd.
Djur- och växtliv
Viktiga områden för djur- och växtlivet ligger i norra och södra delen
av det föreslagna LIS-området. I söder ligger Hästhagens naturreservat
vars syfte är att bevara ett ur naturvårdssynpunkt värdefullt lövskogsparti vid Vänern med en rik markflora. Reservatet utgör dessutom ett
attraktivt och lättillgängligt strövområde och utflyktsmål. Vid Stora
Mörtevik, angränsande till naturreservatet, ligger betesmarker som delvis utgör strandängsbeten. Vid Sundsörens gård finns flera värdefulla
större träd. I norra delen av området ligger Ekenäs udde som utgör en
gammal betesmark som delvis har utvecklats till en strandskog med
nyckelbiotopskvalitéer. Våtmarken öster om Ekenäs udde är till stora
delar hydrologiskt opåverkad och har höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen. Vattenområdena i Östersundet utgör inte några
lekplatser för viktig fiskreproduktion. De vanliga arterna gädda, abborre och olika vitfiskar finns men gösen har till exempel inga lekplatser i
detta vattenområde.
Befolkning och bebyggelse
Inom det avgränsade området finns cirka 25 fastigheter med åretrunt
boende och cirka 160 fastigheter för fritidsboende varav cirka 150 ligger inom detaljplanelagda områden.
Jord- och skogsbruk
Områdena mellan Ekenäsvägen och Vänerstranden består till största
delen av åkermark men här finns även inslag av blandskog. Åkermarken har betydelse vid bland annat Hemmingstorp och Ekenäs gård där
den brukas. Områdena öster om Ekenäsvägen består nästan uteslutande
av produktionsskog. För närvarande är en relativt stor del avverkad och
består därför av kalhyggen mer eller mindre uppväxta.
Landskap och kulturvärden
Det västvända sluttningslandskapet är tilltalande med omväxlande öppna och slutna områden främst i zonen mellan stranden och Ekenäsvägen. Öster om vägen vidtar stora sammanhängande skogsområden där
stora delar för närvarande är avverkade. Kring Torsöbron skymtar även
förhållandevis mycket ny fritidsbebyggelse.
I områdets södra del, strax norr och söder om vägen till Torsö ligger ett
antal fornlämningar. Lämningarna utgörs av en gravmiljö bestående av
stenstättningar och ett röse. Strax intill har ett område avgränsats som
boplats som vid en arkeologisk undersökning daterats till stenålder.
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Ett vägmärke (en vägvisare från nyare tid) återfinns i områdets södra
del strax söder om vägen mot Torsö. Lämningen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning.
Båthamnar
Båthamnar med vågbrytare för mer än cirka 15 fritidsbåtar finns vid
Segolstorp, Hemmingstorp, brofästet och Sundsören. Härutöver finns
ett relativt stort antal små båtbryggor främst vid Sundsören.
Infrastruktur
Området är välbeläget med hänsyn till allmän väg 2974 som även trafikeras med linjebussar med cirka 6 turer om dagen, tätare turtrafik kring
sommarhalvåret. Ekenäsvägen är en förhållandevis bra grusbelagd enskild väg mot norr parallellt med stranden.
Bebyggelsen har idag vatten från enskilda eller gemensamma brunnar
och enbart enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar av varierande storlek och kvalitet.
Planläge
Inom området finns tre detaljplaner och en avstyckningsplan för bostäder, huvudsakligen fritidsbebyggelse. Strandskyddet är upphävt inom
samtliga detaljplaner med undantag av planen för Sundsören där det
endast är upphävt inom kvartersmark. För ett område på Hemmingstorp
1:12 pågår för närvarande slutfasen av ett detaljplanearbete som syftar
till att skapa ett tiotal nya tomter för enfamiljshus öster om vägen, dvs
utanför strandskyddsområdet.

3.5.2 Analys

Landsbygdsutveckling
En utbyggnad inom området kan på sikt bidra till att det skapas en ”ny
tätort” med rika möjligheter till bad- och båtliv och utökad service kring
Torsöbron och Östersundet. En sådan utveckling skulle gynna både boende och besöksnäringen på hela Torsö och minska behovet av resor
till Mariestad. Den sammanlagda effekten av utbyggnadsåtgärder inom
områdena vid Östersundet och på Torsö (5, 6, 7 och 8) skulle kunna
innebära att ytterligare servicefunktioner och arbetsplatser kan tillskapas på Torsö eller vid sundet. Fler permanentbostäder stärker underlaget för skolan i Hasselrör och Fredslunds äldreboende och hemtjänst
och skapar möjlighet för en årenrunt-öppen närbutik.
Detaljplanelagda områden
Fullföljande och förändring inom de detaljplanelagda områdena bedöms kunna hanteras inom ramen för plansystemet även om strandskyddet omprövas då detaljplan ändras. Områdena ska dock i översiktsplanesammanhang betraktas som LIS-områden.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Vidare utveckling inom redan detaljplanelagda områden utgör inte några större ingrepp i värden för friluftsliv. Stråk, som ger tillgänglighet
till stranden mellan bebyggda områden, bör värnas. (Åtgärder i vattenområdet behöver planeras så att ingreppen koncentreras till väl utvalda
platser, hellre en samlad båtplats än en brygga per fastighet). Områdena
Ekenäs-Ekenäs udde-Furnästorp har höga värden för friluftsliv och bör
av detta skäl lämnas orörda.
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Djur- och växtliv
Strandzonen utgör ett viktigt områden och spridningskorridorer för
djur- och växtlivet. Vassområden har värde för både fisk- och fågelliv
och strandskogen utgör skydd för småvilt och andra djur.
Områdena Ekenäs-Ekenäs udde - Furnästorp har utpekat höga värden
för djur- och växtliv och bör även av detta skäl lämnas orörda.
Jord- och skogsbruk
När områden för landsbygdsutveckling föreslås är det även viktigt att
beakta att vissa naturvärden är beroende av ett aktivt brukande av marken. Strandängar måste till exempel betas för att de naturvärden som
finns idag skall kunna bibehållas eller förstärkas, varför det är viktigt
med bestående jordbruk och djurhållning. De områden som behövs för
att möjliggöra djurhållning bör därför inte tas i anspråk för annan verksamhet även om de i sig inte hyser de högsta värdena för natur och
friluftsliv. Ekenäs gård är ett sådant område som ger förutsättningar för
höga värden i strandzonen.
Skogsområdena öster om Ekenäsvägen utgör renodlade produktionsskogar där kalhyggena avlöser varandra. Dessa områden har begränsat
värde för friluftsliv kanske med undantag av svamp- och bärplockning
samt vissa stigar för promenader och motion.
Landskap och kulturvärden
Stora delar av utredningsområdet är påverkat av bebyggelse och andra
anläggningar. Det bedöms därför viktigt att bevara de relativt orörda
strandområdena norr om Skäggen med hänsyn till bland annat landskapsbilden från sjön. Ekenäs gård utgör också ett stycke kulturhistoria.
En betydande del av landskapets värde ligger i utblickarna över vattnet från Ekenäsvägen och sluttningsområdena öster om denna. Det är
därför av stor vikt att nyexploatering väster om vägen är måttlig i sin
omfattning och att utsikten beaktas.
Mer omfattande exploatering bedöms kunna ske inom skogsområdena
öster om Ekenäsvägen mellan Sundsören och Fallet som ligger helt utanför strandskyddat område.
Den utpekade boplatsläget har ett karaktäristiskt läge på en avsats nära
sjöstranden och en närhet till gravområdet med stensättningarna strax
intill. Tillsammans utgör lämningarna en sammanhängande kontext
som riskerar att förloras om området splittras. Det visuella upplevevelsevärdet spelar här en viktig faktor. Nyexploatering bör ske varsamt så
att inte de kulturhistoriska sambanden går förlorade.
Infrastruktur
De områden som föreslås för exploatering är välbelägna m h t vägsystemet även om de mindre vägarna måste förbättras vid mer omfattande
trafikalstring.
Planerade anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det krävs
mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall kan
det handla om anslutning till kommunalt reningsverk via en sjöledning
alternativt en gemensam infiltrationsanläggning med urinsorterande
toalettsystem.
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Mer omfattande exploatering bör föregås av en utredning om huruvida
hela området på sikt kan anslutas till kommunens reningsverk i Mariestad till exempel genom en överföringsledning på sjöbotten. Avståndet
fågelvägen från brofästet är cirka 8 km.

Torsöbron som invigdes 1994 har förbättrat möjligheterna till utveckling av boende, verksamheter och fritid på Torsö samt riktat fokus på
landområdena vid brofästena på båda sidor om Östersundet.
Övrigt
Kapaciteten för fritidsbåtar kan utökas vid Hemmingstorp/Segolstorp.
Utbyggnad inom området kan ge underlag för viss gemensam service
åtminstone sommartid.
Kommunens vindkraftsplan innehåller ett område som är möjligt för
vindkraft, vilket berör den östra gränsen för utredningsområdet. Se blå
linje. Det förutsätts att ev vindkraftverk placeras så att utveckling inom
LIS-området och även område 5h inte störs.
På Torsö finns viss service, bland annat skola. Avståndet till Mariestads
tätort med dess servicefunktioner är drygt 10 km.
Delar av området, strax norr om Torsöbron samt öster om Ekenäs udde
innehåller erosionskänsliga jordarter enligt SGI:s kartläggning.

3.5.3 Förslag till utvecklingsområden

5a Sundsören
Område lämpat för fritidsbebyggelse och camping. Delar av åkermarken bedöms kunna användas för utökning av campingplatsen. All utveckling, även utökning av gällande byggrätter, inom detta område ska
ske efter detaljplaneläggning, antingen genom ändring av befintlig eller
upprättande av ny plan. Därvid är det angeläget att frågor som tillgängligheten till stranden och siktstråk från befintliga bostäder noggrant beaktas. Eventuell påverkan på berörda fornlämningar måste utredas och
hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.
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5b Brygghuset
Gällande detaljplan kan fullföljas med utbyggnad av uthyrningsstugor
och iordningställande av småbåtshamn och sjösättningsramp vid gamla
färjeläget.
5c Norra Sundsören
I detta område ligger ett fritidshus på en stor tomt närmast stranden.
På denna fastighet och på området i övrigt föreslås förtätning med i
första hand åretrunthus. Möjligheten att nå stranden ska säkerställas.
Detaljplan krävs. Eventuell förekomst av erosionskänsliga jordarter ska
beaktas.
5d Hemmingstorp
Gällande detaljplan kan fullföljas med utbyggnad av fritidshus på återstående tomter. Utökning av byggrätterna genom planändring kan bli
aktuellt. Eventuell förekomst av erosionskänsliga jordarter skall beaktas.
5e Norra Hemmingstorp
Området bedöms kunna komma ifråga för en exploatering i begränsad
omfattning med bostäder och eventuellt verksamheter. Utsikten från befintlig och planerad bebyggelse öster om Ekenäsvägen ska beaktas. Det
är viktigt att den öppna landskapsbilden bibehålls. Åkermarken ska i
huvudsak bevaras. Detaljplan krävs för mer än enstaka hus.
5f Segolstorp
Område bör även fortsättningsvis reserveras för föreningsverksamhet
med läger och andra friluftsaktiviteter. Komplettering med samlingslokaler, övernattningsrum, aktivitetsytor och ev småbåtshamn är möjligt.
Behovet av detaljplan är beroende av utbyggnadens art och omfattning.
5g Älestugan - Skäggen
Skogsområde med dominans av barrträd där ett antal bostadshus ligger
utspridda. Området bedöms kunna förtätas men med fri passage utmed
stranden utan att det inverkar särskilt mycket på friluftslivet. Den fria
passagen kan t o m öka tillgängligheten till strandområdet. Vid mer än
enstaka tillkommande hus bör detaljplan upprättas.
I samtliga delområden skall möjligheterna att anordna fri passage längs
stranden och möjligheterna att skapa utblickar och fria passager till
stranden beaktas.
5h Områden utanför strandskyddet
Mellan Sundsbo och Fallet (5h) ligger ett stort skogsområde med ett
10-tal avstyckade bostadsfastigheter i den västra delen. Mer omfattande
utbyggnad av bostäder vid Sundsören föreslås ske i detta område som
är praktiskt taget fritt från höga miljövärden. Området är välbeläget och
kan efter vägförbättringar nås från två håll.
Vid Fallet finns flera stora militära förrådsbyggnader som idag används
till vinterförvaring av båtar och husvagnar. Området bedöms lämpligt
för utveckling av verksamheter i befintliga eller nya byggnader. Efter
ev rivning är det även möjligt att nyttja området för bostäder.
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3.6 Kryparetorp – Klippingsberg

N

3.6.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
På sträckan Kryparetorp - Klippingsberg är tillgängligheten till strandområdet koncentrerad till några få och mindre platser. I övrigt är området bebyggt eller utgörs av periodvis otillgänglig åkermark. Söder om
Kryparetorp finns en strandremsa som är obebyggd och som kan nås
från en mindre väg. Vid Östersundet finns likaså en strandremsa som
kan nås från tillfartsvägar vid Nolgården. Detta område upptas dock av
en kraftledning. Söder om Klippingsberg finns en obebyggd udde som
dessutom hyser en nyckelbiotop.
Djur- och växtliv
Området har punktvisa objekt av intresse för djur- och växtlivet. I södra
delen av området återfinns en våtmark med höga naturvärden och endast lokala ingrepp. Ungefär mitt i området mellan Sjölunda och Nolgården ligger två betesmarker varav den ena utgör en extensivt betad
strandäng. Betesmarkerna utgörs enligt Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering av naturtyper som omfattas av det europeiska
nätverket Natura 2000. På udden norr om Äleviken ligger en hällmarkstallskog med nyckelbiotopskvaliteter. Vattenområdena i Östersundet
utgör inte några lekplatser för viktig fiskreproduktion. De vanliga arterna gädda, abborre och olika vitfiskar finns men gösen har till exempel
inga lekplatser i detta vattenområde. Fynd av den rödlistade arten färgginst (hotkategori nära hotad) är gjorda inom område 6c. Arten omfattas inte av artskyddsförordningen.
Befolkning och bebyggelse
Inom det avgränsade området finns cirka 50 fastigheter med åretruntboende och cirka 30 fastigheter för fritidsboende. Av dessa ligger cirka 17
åretrunthus och cirka 6 fritidshus inom två olika detaljplaner vid brofästet. Strax intill ligger gamla färjeläget med både enskilda bostadstomter
och gårdsbebyggelse. Längre norrut finns ytterligare bebyggelsegrupper vid Nordhaga, Pråmviken-Äleviken och Klippingsberg
Söder om Torsövägen finns skogsmark med något enstaka hus och ett
detaljplanelagt område för cirka 20 fritidshus där endast 6 fastigheter
hittills utnyttjats för bebyggelse. En äldre detaljplan med ett tiotal bostadstomter söder därom har ännu inte utnyttjats. Strandskyddet är endast upphävt inom kvartersmark.
Jord- och skogsbruk
Mellan bebyggelsegrupperna ligger mestadels åker- eller betesmarker
men också skogsmark. Jordbruken är små och många åkertegar ligger
i träda.
Landskap och kulturvärden
Östsidan av Torsö utgör ett tilltalande landskapsparti med omväxlande
slutna skogsområden och halvöppna eller helt öppna åkermarksområden. Åkermarken ligger på de mer låglänta partierna och utanför dessa
är ofta vattenområdet bevuxet med vass. Skogen finns på höglänta partier som ibland går ända ner till stranden och då i regel är brantare.
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I området har inga bebyggelse- eller odlingsmiljöer pekats ut som särskilt värdefulla.
I utredningsområdet ligger ett antal fornlämningar. Tre stensättningar
är registrerade i höjd med Nolgård där även ett gravfält med både en
domarring och resta stenar ligger. Uppgift om en numera bortschaktad
stenstättning finns markerad strax nordväst om det gamla sågverksområdet.
En båtlänning ligger alldeles nere vid strandlinjen i det mittersta av de
föreslagna LIS-områdena. Vid Äleviken, cirka 250 meter in mot land,
har ett område med röjningsrösen avgränsats. Båda lämningarna har
status övrig kulturhistorisk lämning.
Infrastruktur
Området nås från Torsövägen, allmän väg 2974 som även trafikeras
med linjebussar med cirka 6 turer om dagen, tätare turtrafik kring sommarhalvåret. Klippingsbergsvägen är en förhållandevis bra enskild väg
som binder samman de olika delområdena norr om gamla färjeläget.
Skogsområdet längst i söder är svårtillgängligt.
Bebyggelsen har idag vatten från enskilda eller gemensamma brunnar
och huvudsakligen enskilda avloppsanläggningar av varierande kvalitet. Undantag utgör de båda detaljplanelagda områden där avloppsvattnet behandlas i ett gemensamt minireningsverk.
Övrigt
Vid gamla färjeläget finns vågbrytare och bryggor för ett 20-tal småbåtar. Här ligger även personal- och förrådsbyggnader från färjetiden. På
flera andra platser finns mindre bryggor för småbåtar.
Viss service finns på Torsö i form av skola och på andra sidan sundet i
form av butik/restaurang (sommartid). Övrig offentlig och kommersiell
service finns i Hassle (skola och förskola) men huvudsakligen i Mariestad på cirka 12 km avstånd.
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3.6.2 Analys

Landsbygdsutveckling
En utbyggnad inom området kan på sikt bidra till att det skapas en
”ny tätort” med rika möjligheter till bad- och båtliv och utökad service
kring Torsöbron och Östersundet. En sådan utveckling skulle gynna
både boende och besöksnäringen på hela Torsö och minska behovet
av resor till Mariestad. Underlaget för skolan och närbutiken förstärks.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
De områden som idag är obebyggda eller glest bebyggda längs vattnet utgör relativt orörda luckor i form av skog eller öppen/halvöppen
åkermark mellan tätare bebyggelsegrupperingar. Dessa områden är oftast allmänt tillgängliga och blir därför extra värdefulla för det rörliga
friluftslivet. De utgör även värdefulla inslag i landskapet och bör även
fortsättningsvis bibehållas utan mer bebyggelse.
Djur- och växtliv
Strandområdena utgör även viktiga områden och spridningskorridorer
för djur- och växtlivet. Vid utpekandet av områden för landsbygdsutveckling är det även viktigt att beakta att vissa naturvärden är beroende
av ett aktivt brukande av marken. Strandängar måste till exempel betas
för att de naturvärden som finns idag skall kunna bibehållas eller förstärkas, varför det är viktigt med bestående jordbruk och djurhållning.
De områden som behövs för att möjliggöra djurhållning bör därför inte
tas i anspråk för annan verksamhet av detta skäl även om de i sig inte
hyser de högsta värdena för natur och friluftsliv. Fynden av den rödlistade arten färgginst i område 6 c behöver följas upp i samband med
fortsatt planering. Förekomsterna bedöms dock kunna värnas även vid
en utveckling av området.
Landskap och kulturvärden
Vissa områden har en mer tilltalande landskapsbild än andra och föreslås därför bli undantagna från framtida exploatering. Bland dessa finns
Kryparetorp med flera större lövträd, det öppna åkerområdet norr om
gamla färjeläget och de obebyggda uddarna vid Nolgården och Äleviken.
Kulturlanskapet kring Nolgården och Nolgårdsängen med sin gravmiljö i form av stensättningar och gravfält innehåller värdefull information
om vår historia. Det visuella upplevelsevärdet spelar här en viktig roll
och området bör i möjligaste mån få bevaras i sin helhet så att inte kulturhistoriska samband går förlorade.
Infrastruktur
Området har ett strategiskt läge vid Torsöbron och är det område i skärgården som kräver kortast resor till arbete och service. Avståndet till
Mariestads tätort är cirka 12 km. På andra sidan sundet ligger Brygghusets restaurang där man även kan inköpa vissa dagligvaror sommartid.
Övrig service finns i någon mån på Torsö, i Hassle eller i Mariestad.
Området har även en bra grundstruktur i vägnätet för nya etableringar.
Vid större satsningar behöver Klippingsbergsvägen förbättras.
Planerade VA-anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det
krävs mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall
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kan det handla om anslutning till kommunalt reningsverk via en sjöledning alternativt en gemensam infiltrationsanläggning med urinsorterande toalettsystem.

3.6.3 Förslag till utvecklingsområden

När de områden som bedömts viktiga för strandskyddets syften valts
bort och olika hänsyn tagits återstår ett antal delområden som bedöms
kunna användas för olika former av landsbygdsutveckling. Dessa beskrivs kortfattat nedan. Även de delar av områdena som ligger utanför
strandskyddet har markerats.
6a Kryparetorp - Torsöbron
Gällande detaljplaner förutsätts kunna fullföljas. Området söder om detaljplanerna består av Kryparetorps gård som ligger omgiven av värdefulla lövträd och öppna hagar. I skogen runt gårdsmiljön finns endast
något enstaka fritidhus och området upplevs som orört. Vi föreslår att
detta område behålls med den karaktär det har idag.
6b Sundet
Pågående utbyggnad inom gällande detaljplan förutsätts bli slutförd.
Bostadsområdet kan mycket väl utvecklas med stöd av ny detaljplan
västerut och ev söderut där stranden redan är delvis ianspråktagen av
enskild bebyggelse. Det fria strandområdet närmast söder om gällande
detaljplan bör dock undantas från exploatering.
Gamla färjeläget bedöms kunna utvecklas till ett marint centrum för de
omgivande landsbygdsområdena. Ny detaljplan krävs. Här måste behovet av eventuell sanering av förorenad mark utredas. Huvuddelen av
åkermarken mellan gamla och nya vägen bör bevaras som del i fortsatt
livskraftigt jordbruk.
Område 6a och 6b har en gemensam försörjning med vatten och avlopp,
till vilken tillkommande bebyggelse kan anslutas.
6c Nolgården - Nolgårdsängen
Den södra delen av området med 10-12 avstyckade bostadsfastigheter
bedöms kunna vara av intresse för komplettering med enstaka bostäder
eller verksamheter. I första hand bör dessa kompletteringar ske i anslutning till befintliga. Vid eventuell detaljplanering skall stor hänsyn tas
till det befintliga kulturlandskapet.
I områdets norra del vid Nolgårdsängen föreslås en möjlighet att uppföra ett tjugotal åretruntbostäder på skogsmark och ängsmark. Utbyggnaden kan ske i 4-5 etapper och är till största delen lokaliserad väster
om befintlig kraftledning. Stranden görs allmänt tillgänglig genom ny
tillfartsväg samt gång- och cykelväg söderifrån. Badstrand och båtbryggor planeras. Avloppet leds till gemensam infiltrationsanläggning. Detaljplan krävs.
Både söder och norr om denna plats finns värdefulla strandområden
som bör undantas från exploatering. Förekomsten av fornlämningar i
form av gravfält mm i området skall beaktas. Fynden av den rödlistade
arten färgginst inom området skall följas upp i samband med fortsatt
planering.
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6d Pråmviken - Äleviken
Vid Pråmviken-Äleviken finns ett 10-tal hus med både åretrunt- och
fritidsboende. Bebyggelsen omsluter en öppen åker där det tidigare förekommit djurhållning. Vår bedömning är att området kan förtätas med
enstaka bostäder eller verksamheter. Åkermarken i mitten bör undantas
från exploatering för att områdets karaktär ska bibehållas.
Vid utbyggnad av område 6c och 6d skall gemensamma lösningar för
vatten och avlopp eftersträvas. Planutredning bör kunna godtas som underlag för lokaliseringsprövning.
Eventuell påverkan på berörd kulturhistorisk lämning visas hänsyn i
fortsatt planering i enlighet med skogsvårdslagens bestämmelser.
6 e Områden utanför strandskyddet
Utvecklingsområdet (6e) ligger utanför strandskyddet men kontakt med
stranden och vattnet föreslås ske i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp vid Nordhaga. Den norra delen av detta område bedöms kunna
användas för en större satsning på boende och verksamheter medan den
södra mer lämpar sig för förtätning med enstaka bostäder och eventuella verksamheter.
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3.7 Torsö bygdegård

N

3.7.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Torsö bygdegård ligger vid Fågelöviken. Strandområdet är tillgängligt
både väster och öster om bygdegården. Strandremsan norrut är dock avgränsad av väg 2974 som utgör en barriär. Dessutom upptas den smala
strandremsan av en kraftledning vilket minskar attraktiviteten. Även på
den östra sidan av viken finns en kraftledning längs stranden. I området
närmast bygdegården finns övernattningsstugor, en gästhamn och en
båtramp. I skogsområdet väster om bygdegården ligger motionsspår.
Jordbruksmarkerna söderut omfattas av en regional bevarandeplan för
odlingslandskapet och ger området hög attraktivitet.
Djur- och växtliv
Våtmarkerna i viken har höga värden för djur- och växtlivet. Våtmarken
har givits värdeklass 1 i våtmarksinventeringen och området hyser ett
rikt fågelliv med flera hotade arter. Vid Svinatån ligger en strandskog
som är klassad som nyckelbiotop. Fågelöviken är en viktig reproduktionsplats för bland annat gös, lake m fl arter. Här finns även gädda, abborre och vitfiskar. Fiskeriverket har under 2009 genomfört ett provfiske i Fågelöviken som visar på en relativt låg näringsbelastning jämfört
med motsvarande vikar i andra delar av Vänern. Jordbrukslandskapet
söderut har flera ängs- och betesmarker med höga värden för växt- och
djurliv.
Befolkning och bebyggelse
Inom det avgränsade området finns ingen bostadsbebyggelse och inga
andra verksamheter än bygdegården.
Jord- och skogsbruk
Områdena väster om bygdegården består av produktionsskogar som
ägs av Skara stift. Stora områden närmast bygdegården har avverkats
och utgör idag kalhyggen.
Landskap och kulturvärden
Värdet för landskapet ligger i de öppna områdena kring bygdegården
med en del lövträd och dess kontakt med vattnet. Skogsområden på
sluttningen väster om bygdegården upplevs mest som ett sargat landskapsparti. I området har inga bebyggelse- eller fornlämningsmiljöer
identifierats. I sydost angränsar det centrala odlingslandskapet på Torsö
med höga värden för landskapsbilden.
Infrastruktur
Området nås från Torsövägen allmän väg 2974 som även trafikeras med
linjebussar med cirka 6 turer om dagen, tätare turtrafik kring sommarhalvåret. Bygdegården med idrottsanläggningar, camping och båthamn
har vatten från egen brunn och en enskild anläggning för avloppet.
Planläge
Området är ej detaljplanelagt.
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3.7.2 Analys
Landsbygdsutveckling
Komplettering av den befintliga anläggningen med bland annat ytterligare uthyrningsstugor bedöms kunna bidra till att öka serviceunderlaget
för turism och friluftsliv, skapa arbetsplatser samt gynna föreningslivet
lokalt. Framtida bostadsbebyggelse väster om vägen kan ge ett ökat
underlag för lokal service i form av skola mm.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Torsö bygdegård är en mycket viktig del av det anläggningsbaserade
friluftslivet på ön, inte minst verksamheter för barn och ungdomar. Skogen väster om bygdegården används för en motionsslinga och kan även
ha värde för det rörliga friluftslivet genom svamp- och bärplockning.
Motionsspåren bör beaktas vid eventuella framtida detaljplaner i området.
Djur- och växtliv
Torsö bygdegård gränsar till ett område med mycket höga värden för
djur- och växtliv. Fågelöviken utgör värdekärnan genom dess höga värden för fågellivet. Skogsmarken väster om vägen bedöms inte ha mer
än allmänna värden för djur- och växtliv.
Genom att koncentrera utvecklingsinsatserna till det område som redan
idag är ianspråktaget för anläggningsbaserat friluftsliv bedöms påverkan på djur- och växtlivet bli måttlig. Skadeförebyggande insatser för
att motverka en ökad störning på främst fågellivet kan behövas.
Jord- och skogsbruk
Områdena väster om bygdegården ingår i ett omfattande skogsinnehav.
Ianspråktagande av skogsmark för en begränsad utveckling av bebyggelse kring bygdegården bedöms inte få någon större negativ effekt på
skogsbruket.
Landskap och kulturvärden
Fågelvikens strandområden är i det närmaste orörda vad beträffar bebyggelse med undantag för bygdegården. M h t vikens naturvärden är
det viktigt att behålla den orörda karaktären varför kompletteringar av
verksamheter vid bygdegården bör koncentreras och placeras så att
exploateringen inte breder ut sig utmed stranden. Det är till exempel
viktigt att behålla trädridån mellan bollplan/tennisbana och vattenområdena norr därom. Detsamma gäller vegetationen mellan uppställda
husvagnar och vattenområdena. Husvagnarna bör inte tillåtas dominera
landskapsbilden sett från vikens vatten.
Infrastruktur
Torsövägen är förhållandevis bra fram till bygdegården där den byggts
om varför tillgängligheten från öster är förhållandevis god.
Tillgången på dricksvatten bedöms vara tillfredsställande. Komplettering av stugor mm som innebär ökade avloppsvattenmängder kräver
sannolikt förstärkning av reningsfunktionen. Planerade anläggningar
ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna
råd (NFS 200:7) vilket innebär att det krävs mer än bara konventionella
infiltrationsanläggningar. I detta fall kan det handla om exempelvis en
infiltrationsanläggning med urinsorterande toalettsystem.
Torsö skola ligger strax öster om området. Övrig service finns i Mariestad.
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3.7.3 Förslag till utvecklingsområden

Utvecklingen av Torsö bygdegård och angränsande område bör föregås
av detaljplaneläggning.
7a Bygdegårdens nuvarande aktivitetsområde
Området är förhållandevis välutnyttjat. Området mellan gamla och nya
vägen bör kunna användas för till exempel ytterligare parkering eller ev
campingplatser/övernattningsboende. Befintlig infiltrationsanläggning
för avlopp bedöms räcka till för en framtida förtätning inom området.
Ytterligare vattenanknutna anläggningar bedöms restriktivt med hänsyn till Fågelvikens reproduktionsområde.
7b Sluttningen väster om bygdegården
Ovanför den nya vägen föreslås ett område där verksamheten vid bygdegården skulle kunna kompletteras med fler övernattningsstugor för
uthyrning. Hit kan även viss permanent bostadsbebyggelse lokaliseras,
med goda kommunikationer och närhet till skola och friluftsområden.
Befintligt motionsspår kan behöva flyttas på delsträckor. Genom att
området ligger 5-15 m högre än bygdegården bedöms att utsikten över
viken kan bli tilltalande.
Här erfordras en separat anläggning för vatten och avlopp, som måste
placeras så att avrinning mot Fågelövikens reproduktionsområde förhindras.
7c Områden utanför strandskyddet
Detta område bör ses som ett utvecklingsområde tillsammans med 7a
och 7b och är i första hand avsett för permanentboende.
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3.8 Laxhall - Brommösund

N

3.8.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Norr om Brommösund ligger Fårnäsudden som tillsammans med Brännudden utgör ett viktigt område för friluftslivet genom den låga graden
av exploatering på en stor sammanhängande yta. Området runt Laxhall
är viktigt för turism och friluftsliv genom dess anläggningar som möjliggör anslutning till Brommö. Däremellan är tillgängligheten låg på
grund av bebyggelse och under odlingssäsongen även p g a åkermark.
Enstaka mindre uddar kan nås främst från vattnet, till exempel Blåhallsberget. Söder om Laxhall ligger Roparhallen som är en obebyggd udde.
Djur- och växtliv
Områden som är viktiga för djur- och växtlivet ligger i norra delen av
utredningsområdet. Från Hagudden och norrut är stranden till stora delar obebyggd och opåverkad av verksamhet. Särskilt utpekade objekt
utgörs av en betesmark vid Backebolet. Dessutom finns ett lövskogsområde i höjd med Jordkulan där värdekärnan utgörs av grova ekar.
Vattenområdena utgör huvudsakligen vandringssträcka för fisk. I området finns lokaler för gädda, abborre och vitfiskar men inte några reproduktionsområden för till exempel gös.
Befolkning och bebyggelse
Inom utredningsområdet finns ett 40-tal bostadshus varav cirka 15-20
bebos året runt. Vid Laxhall finns antagen detaljplan. Vid Brommösund
har detaljplan påbörjats men inte fullföljts.
Jord- och skogsbruk
Inom delar av Brommösundsområdet bedrivs jordbruk. Skogsbruket
dominerar i söder och norr.
Landskap och kulturvärden
Verksamheter och bebyggelse vid Laxhall sticker ut i sundet och dominerar blickfånget i denna del genom sina byggnader, vågbrytare och
stora grusytor. Närmiljön upptas av den stora allmänna parkeringen
som dock inte syns särskilt mycket från vattnet.
Landskapsbilden vid Brommösund är mer tilltalande med sin variation
av öppen jordbruksmark, lövdungar och mer slutna skogsområden. Den
äldre bebyggelsen har inpassats med varsamhet i övergången mellan
det öppna åkerlandskapet och det mer slutna skogslandskapet. Längre
norrut dominerar barrskogen. Stora delar har nyligen avverkats.
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I utredningsområdet har inga bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt
värde pekats ut och inte heller några fornlämningsmiljöer. Brommösund har en bakgrund som ”skutskepparsamhälle”. Här bodde skutskeppare på ett litet hemman där man kompletterade inkomsterna från
fraktfarten med odling och djurhållning. Några av de äldre husen är från
denna period.
Båthamnar
Mitt i området ligger en småbåtshamn med plats för cirka 40 båtar,
klubbhus, uppställningsytor, parkering och sjösättningskran. Vattendjupet i hamnen är begränsat vilket i princip omöjliggör kölbåtar. Alla
båtplatser i hamnen är för närvarande upptagna (sålda med hembud till
klubben). Personer boende i Brommösund och på Torsö har företräde
till platserna. Norr om båthamnen finns även en mindre fiskehamn med
plats för 2-3 båtar, vilken idag arrenderas av yrkesfiskare. Ett par enkla
små byggnader hör till fiskehamnen.
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Infrastruktur
Laxhall nås från Torsövägen, allmän väg 2974, som även trafikeras med
linjebussar med cirka 6 turer om dagen, tätare turtrafik kring sommarhalvåret. Den är smal med mötesplatser på delen från korsningen med
väg 2975 vid Brommösund. Brommösund nås från samma väg via en
kort allmän väg 2975.
Dricksvatten tas för närvarande som ytvatten från Brommösund av de
flesta fastighetsägarna genom gemensamma pumpanläggningar och
vattenföreningar eller egna slangar och pumpar. Någon enstaka fastighet har och använder egen brunn.
I Jordkuleområdet har fastighetsägarna gått samman om en gemensam
avloppsanläggning som nyligen har byggts ut. Inom området har härutöver ett 10-tal enskilda fastigheter godkända avloppslösningar medan
övriga är i behov av nya anläggningar eller förbättring.

3.8.2 Analys

Landsbygdsutveckling
Utveckling av Laxhall förbättrar möjligheterna till friluftsliv i den yttre
skärgården. Fiskförädling, restaurang/konferens och fritidsstugor kan
även ge möjligheter till flera arbetstillfällen på orten. Komplettering
med bostäder eller fritidshus, enstaka eller i mindre grupper, bedöms
möjlig främst vid Brommösund och kan bidra till en förstärkning av
underlaget för lokal service. Det kan också bidra till ett ökat behov av
förbättring av vägen mellan Torsö bygdegård och Brommösund.
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
De områden som idag är obebyggda eller glest bebyggda längs vattnet mellan Laxhall och Brommösund samt norr om Brommösund utgör
relativt orörda luckor i form av skog eller öppen/halvöppen åkermark
mellan tätare bebyggelsegrupperingar. Dessa områden är allmänt tillgängliga och är därför extra värdefulla för det rörliga friluftslivet. Den
goda tillgängligheten för friluftslivet får inte försämras av en framtida
utveckling av området.
Delar av Brommösundsområdet har också värde för allmänt friluftsliv
även om dessa områden är betydligt mindre. Det anläggningsbaserade
friluftslivet bör kunna utvecklas vid Laxhall utan att det nämnvärt inverkar på det mer friluftsbetonade kvaliteterna i området.
Utbyggnad av bostäder och verksamheter i anslutning till befintlig samlad bebyggelse bör kunna ske utan att värden för friluftsliv eller djuroch växtliv drabbas.
Djur- och växtliv
Särskilt utpekade objekt med värden för djur- och växtliv ligger idag till
stor del inom områden som delvis är ianspråktagna för bebyggelse och
värdena är främst knutna till trädskiktet. Vid förtätning och utveckling
av dessa områden bör särskild hänsyn därför tas till trädmiljöerna. Området norr om Jordkulan hyser allmänna till höga värden för djur- och
växtlivet genom dess låga grad av exploatering. Vid ianspråktagande av
detta område måste särskilda anpassningar göras för att säkerställa att
strandskyddets syften bibehålls långsiktigt.
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Landskap och kulturvärden
Vid Brommösund har åkerbruket betydelse för såväl landskapsbilden
som den kulturhistoriska karaktären samt växt- och djurlivet. Intrången
i åkermarken bör därför minimeras. Inom Brommösundsområdet har
det i kanten på odlingsmarken utvecklats lövträdsdungar/ridåer som har
betydelse för både landskapsbild, djur- och växtlivet samt boendemiljön. Även intrången i dessa delområden bör minimeras.
Infrastruktur
Både Laxhall och Brommösund nås via ett undermåligt allmänt vägnät.
Vägarna tål inte särskilt mycket mer än den nuvarande sommartrafiken.
Detta innebär att mer omfattande exploatering i dessa båda områden
kräver förbättring av väg 2974 från Torsö bygdegård och i viss mån väg
2975, en sammanlagd sträcka på 6-7 km. Utveckling vid Laxhall är inte
beroende av väg 2975.
Komplettering av bebyggelse och verksamheter vid Laxhall kräver sannolikt utökning av den befintliga infiltrationsanläggningen eller ett minireningsverk. Komplettering av bebyggelse och verksamheter, båtsport
och fiske, vid Brommösund måste föregås av samlade lösningar för avloppsvattnet, liknande den anläggning som finns vid Jordkulan, inom
de delområden där detta saknas. Dricksvattenkapaciteten måste också
byggas ut. Planerade anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär mer
än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall kan det
handla om exempelvis en infiltrationsanläggning med urinsorterande
toalettsystem.
Området försörjs med vatten från en ytvattentäkt med god vattenkvalitet. Tillgången på vatten är god men vattenverket behöver byggas ut.
Vissa servicefunktioner finns på Torsö men i övrigt hänvisas till Mariestad.
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B

3.8.3 Förslag till utvecklingsområden

Mer omfattande utveckling av Laxhall och Brommösund bör förutom
av vägåtgärder föregås av detaljplaneläggning/ändring av detaljplan.
Åtgärder beträffande vatten och avlopp redovisas ovan.

S

8a Laxhall
Laxhall utgör utposten för den yttre skärgården. Många besökare parkerar här och tar färjan över sundet till Brommö och/eller stannar och äter
på den befintliga restaurangen. Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och restaurangen bland annat för
trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till restaurangen.
Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor,
utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling.
8b Brommösund
Inom planområdet ligger 27 fastigheter bebyggda med bostadshus. Av
dessa bebos ett 10-tal året runt. Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen utan att områdets karaktär förvanskas. Tidigare
studier har pekat på ett 15-tal nya tomtplatser för bostäder. Det vore
även värdefullt om det inom området kunde utvecklas mindre hantverk
och/eller verksamheter knutna till till exempel fisket.
8c Mälaviken
Området norr om Jordkulan är intressant för nyexploatering i begränsad
omfattning med fritidshus och åretruntbostäder kopplade till båtliv, fiske
och andra fritidsaktiviteter. Tillkommande bebyggelse bör placeras så
att en bred frizon längs stranden bibehålls. Möjligheterna att nå, samt
att kunna röra sig fritt utmed stranden skall säkerställas i kommande
detaljplaner för att inte strandskyddets syften ska motverkas. Det är
viktigt att säkerställa allmänhetens möjlighet till passage ner till vattnet
samt möjlighet att röra sig obehindrat inom strandzonen.
8d Områden utanför strandskyddet
Halva Brommösundsområdet ligger utanför strandskyddet men bör ses
som ett utvecklingsområde tillsammans med delen innanför.
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3.9 Sjöängen

N

3.9.1 Förutsättningar
Sjötorp
Lyrestad

TORSÖ

Mariestad

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
I Sjöängen begränsas tillgängligheten främst av svårframkomlig terräng. Desto viktigare blir de uddar som sticker ut i vattnet och som går
att nå på mindre vägar. Sjöängsgården ligger längst ut på en av uddarna
och utgör ett mål för friluftslivet i området. Både söder och norr om
området ligger anläggningar för friluftslivet. I sydost vid Mellåsen finns
en badplats och i nordost vid Fågelåsen-Sandviken finns ett kommunalt
naturreservat med badplats och Mariestads golfbana. Området norrut
är utpekat som rekreationsområde av kommunen. Ett detaljplanelagt
område med fritidsbebyggelse begränsar tillgängligheten i den delen.
Djur- och växtliv
Stora delar av området utgörs av en mosaik av våtmark och naturskogsartade barrskogsområden som utgör nyckelbiotoper. Ett skogsområde
är skyddat genom naturvårdsavtal. Björsätersviken är en viktig reproduktionsplats för bland annat gös. Viken är väl lämpad eftersom det
grunda vattnet snabbt blir varmt. Gösen leker mestadels strax utanför
vassbältet. I vassområdena finns även lokaler för bland annat gädda,
abborre och vitfiskar. Den hotade arten ljungögontröst (hotkategori sårbar) är funnen i området.
Befolkning och bebyggelse
Inom utredningsområdet vid Sjöängen finns ett 20-tal bostadshus varav
cirka hälften bebos året runt. För närvarande pågår utbyggnad av 6 nya
bostadshus av villakaraktär.
På en av de smala uddarna ligger en enkel sommargård som tillhör
Korskyrkan i Mariestad. Här bedrivs viss lägerverksamhet, servering
och andra sommaraktiviteter.
Vid Sjöängen finns två antagna detaljplaner. Strandskyddet är upphävt
inom kvartersmark.
Jord- och skogsbruk
Strandområdena har från början utgjorts av småjordbruk. Vid Nytorp
fanns under många år en handelsträdgård. Zonen mellan stranden och
Åsenvägen, en enskild väg, utgörs huvudsakligen av skogsmark.
Landskap och kulturvärden
Landskapet präglas i hög grad av igenväxande åkrar och utbredda vassområden utanför en diffus strandlinje. I vassområdet sticker det ut fyra
smala uddar där berget delvis går i dagen. Samtliga uddar är bebyggda.
Fritidshusområdet vid Långenäs är typiskt för ett äldre område med relativt små stugor. De nya villorna känns främmande i miljön och ligger
onödigt hopträngda utmed en grävd damm.
I utredningsområdet har inga bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt
värde pekats ut och inte heller några fornlämningsmiljöer.
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Infrastruktur
Sjöängen nås från den relativt smala och krokiga Åsenvägen som är en
sk vägföreningsväg. Den trafikeras ej av bussar i linjetrafik.
Det nya planområdet har anslutits till både kommunalt vatten och avlopp genom att nya ledningar dragits från kommunens nät vid golfbanan.
Stora delar av området är låglänt och höjer sig obetydligt över Vänerns
vattenyta.
Övrigt
Platser för mindre båtar finns här och var och når Vänerns öppna vattenområden genom smala kanaler eller diken i vassen.
Området ingår i det så kallade biosfärområdet som beskrivs på sidan 10.

3.9.2 Analys

Landsbygdsutveckling
En förbättring av Sjöängsgården innebär att fler människor, inte minst
ungdomar, kan få ta del av Vänerområdet med bad- och båtliv. En mer
omfattande utbyggnad kan innebära ett tillskott av arbetsplatser. Tillkommande bostäder betyder närmast ett förbättrat underlag för service
i Mariestad. Det betyder också ett utökat underlag för förbättrad bilväg
och en ny gång- och cykelväg till området från Mariestad
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Sjöängen är ett område med begränsad framkomlighet för friluftslivet.
En viss förtätning vid befintliga bebyggelsegrupper och på de igenväxande åkrarna bedöms kunna ske utan att detta äventyrar den allmänna
tillgängligheten i området.
Området vid Sjöängsgården är mycket begränsat genom den smala udden. Viss utveckling bedöms kunna ske för det anläggningsanknutna
friluftslivet så länge området hålls tillgängligt för allmänheten.
Djur- och växtliv
Sjöängen är ett område med höga värden för djur- och växtliv. De delområden som har störst värde för växt- och djurlivet bedöms inte vara
intressanta för bebyggelseåtgärder varför en försiktig utbyggnad kan
ske utan att växt- och djurlivet tar större skada. Fynden av den hotade
arten ljungögontröst behöver utredas i samband med fortsatt planering.
Förekomsten bedöms dock kunna värnas även vid en utveckling av området.
Jord- och skogsbruk
Skogsmarken närmast Åsenvägen är mindre attraktiv och bör bibehållas bland annat med hänsyn till att en större exploatering vid Sjöängen
kräver ombyggnad av Åsenvägen.
Landskap och kulturvärden
En försiktig förtätning i området förändrar närmiljön men inte landskapsbilden i stort. Strandskog och vass innebär att sådan bebyggelse
inte syns från sjön och inte heller från Åsenvägen.
Ny bebyggelse bör ta upp karaktärsdrag från den ursprungliga småskaliga jordbruksbebyggelsen.
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Infrastruktur
De dåliga vägförbindelserna till och inom Sjöängen innebär att det är
olämpligt med större utbyggnadsprojekt som orsakar mycket trafik.
Mer än enstaka förtätningsobjekt bör föranleda upprustning av Åsenvägen åtminstone mot Mariestad samt det lokala vägnätet i området.
Avståndet till stadens skolor och service är 4-6 km.
Vid en ökad trafikmängd till/från området bör säkerheten vid korsningarna med Kinnekullebanan ses över.
Planerade VA-anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det
krävs mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall
handlar det lämpligen om en anslutning till befintlig ledning till det
kommunala VA-nätet.

3.9.3 Förslag till utvecklingsområden

Det förutsätts att befintliga detaljplaner kan utnyttjas fullt ut utan hinder
av strandskyddsregler. Mer än enstaka nybyggnader utanför detaljplanelagt område bör föregås av detaljplan.
9a Nytorp
Åkermarksområde med inslag av lövträdsdungar. Området bör kunna
utnyttjas för till exempel bostadsutbyggnad under förutsättning att vägarna i området rustas upp. Ett alternativ skulle kunna vara ett återupptagande av den gamla handelsträdgårdsverksamheten. Möjligheterna
till fri passage på trygg mark längs stranden skall tillgodoses. Området
bedöms kunna anslutas till befintliga VA-ledningar, som är kopplade till
det kommunala nätet, i samråd med befintliga fastighetsägare.
I ytterkanterna av Nytorpsområdet kan enstaka hus tillåtas.
9b Sjöängsgården
Enstaka nybyggnader för föreningsverksamheten bör kunna uppföras
så länge den allmänna tillgängligheten finns kvar inom området. Vid
större projekt erfordras detaljplan, som även får reglera att fastigheten i
framtiden inte kan omvandlas till privata ändamål.
9c Områden utanför strandskyddet
Område 9c kan ses som en förlängning av område 9a.
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4.

KONSEKVENSER

4.1 Övergripande miljökonsekvenser

Planområdet omfattas bland annat av miljöbalkens hushållningsbestämmelser enligt 3 och 4 kap samt av miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. Nedan beskrivs först berörda lagtexter, normer, mål, och förordnanden. Efter varje punkt följer sedan en kort bedömning av planens
förenlighet med respektive lagtext.

4.1.1 Hushållningsbestämmelser
Markens lämplighet enligt kap 3 MB
Enligt 1 § ”skall mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål för vilket områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Bedömning
Inom utredningsområdena har mindre delområden pekats ut för utveckling av olika slag. Vid avgränsningen av dessa områden har stor hänsyn tagits till respektive områdes värde för friluftsliv, natur och kultur,
landskapsbild, jord- och skogsbruk samt infrastrukturen i området. Exploateringsområdena ligger nästan uteslutande inom redan påverkade
områden eller i direkt anslutning till sådana. Det tar endast i undantagsfall i anspråk helt opåverkad strand och bedöms vara förenlig med
intentionerna i 3 kap 1 §.
Värdefulla områden enligt kap 3 MB
Enligt 3 kap 2-5 §§ skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten
skyddas mot skada.
Bedömning
Förslagen till utvecklingsområden berör inte direkt områden som avses
i 3 kap 2-5 §§. Då förslagen även innefattar förbättring av avloppssituationen i flera områden bedöms att den indirekta påverkan på fisket
blir positiv beträffande vattenkvaliteten. Ökad båttrafik kan i några fall
påverka fiskevatten och reproduktionsområden negativt. Mest känsliga
i detta avseende är Fågelöviken vid Torsö bygdegård och Sjöängsområdet.
Enligt 3 kap 6 § skall områden med värden som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Bedömning
Förslaget till utvecklingsområden tar inte i anspråk några områden med
höga natur- eller kulturvärden eller med högt värde för friluftslivet enligt 3 kap 6 §. Grönområden i tätorternas närhet är väl tillgodosett utanför föreslagna utvecklingsområden.
Miljöbalken 3 kap 7-9 §§ handlar om värdefulla ämnen för utvinning
och samhällsviktiga anläggningar.
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Bedömning
Planen berör inte några områden med ämnen för utvinning och inte
några samhällsviktiga funktioner.
Riksintressen enligt kap 3 MB
Tredje kapitlet i miljöbalken behandlar även särskilt värdefulla områden enligt ovanstående uppräkningar, de så kallade riksintresseområdena. För riksintressena skärps skyddskravet. Områden av riksintresse
skall skyddas mot påtaglig skada.
Bedömning
Samtliga utvecklingsområden berör direkt eller indirekt riksintressen.
Genom att huvudsakligen redan ianspråktagna områden ingår och genom den restriktivitet som arbetats in i planen bedöms att inget riksintresse lider påtaglig skada.
Riksintressen enligt kap 4 MB
Enligt 4 kapitlet ska främst det rörliga friluftslivets och turismens intressen beaktas inom vissa namngivna och avgränsade områden däribland Vänern och dess strandområden.
Bedömning
Samtliga utredningsområden ligger inom detta riksintresse liksom tätorterna Mariestad, Sjötorp och Lyrestad. De föreslagna utvecklingsområden bedöms stärka de intressen som värnas med riksintresset enligt 4
kap MB. Flera förslag har turistisk karaktär och all utbyggnad ska ske
med fri passage utmed stranden, vilket i flera fall ökar tillgängligheten
till Vänern.

4.1.2 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer som är tillämpliga på detta projekt finns idag för
bland annat halter av olika ämnen i luften, buller och för vattenmiljöer.
En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som
människan och/eller miljön kan anses tåla. Överskrids normen ska motverkande åtgärder vidtas.
Bedömning
Utbyggnad av bostäder eller verksamheter i utvecklingsområdena kommer inte att få den omfattning att miljökvalitetsnormer för luftmiljön
överskrids. Utvecklingsområden ligger där bakgrundshalterna av skadliga ämnen är låga.
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller bedöms kunna följas genom att bullerfrågan beaktas under den fortsatta planeringsprocessen
så att ny bostadsbebyggelse placeras och utformas för att klara Naturvårdsverkets riktvärden för buller. I enstaka fall kan skyddsåtgärder
behöva vidtas vid befintlig bebyggelse. Särskild uppmärksamhet ska
ägnas delområden som ligger inom översiktsplanens rekommenderade
skyddsavstånd från väg 26 och E20.
En ny miljökvalitetsnorm finns för Mariestadssjön. Normen innebär att
dagens goda ekologiska status skall bestå 2015 och att dagens goda
kemiska ytvattenstatus ska bestå 2015.
Föreslagna åtgärder för förbättring av avloppsreningen inom många
områden bedöms trots ökad exploatering bidra till att normen kan uppnås.
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4.1.3 Miljömål

Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål som visar på målsättningen för den svenska miljöpolitiken. För att organisera arbetet med
miljömålen har tre åtgärdsstrategier utarbetats. För närvarande omorganiseras miljömålsarbetet och nya strategier och uppföljningssystem
kommer att arbetas fram. För att beskriva denna plans påverkan på
miljömålen används dock de hittills gällande åtgärdsstrategierna som
formulerats enligt följande:
Effektivare energianvändning och transporter - för att främst minska
utsläppen från energi- och transportsektorerna samt utöka andelen förnybar energi.
Giftfria och resurssnåla kretslopp - för att minska användningen av naturresurser, minska utsläppen av miljögifter och för att skapa energioch materialsnåla kretslopp.
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö - för att bevara den
biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa samt för miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur.
Vilka miljökvalitetsmål som berörs av de olika strategierna framgår av
tabellen nedan.
Effektivare energianvändning

Giftfria och resurssnåla kretslopp

Hushållning med mark,
vatten och bebyggd miljö

Begränsad klimatpåverkan

x

x

x

Frisk luft

x

x

Bara naturlig försurning

x

x

Giftfri miljö

x

Skyddande ozonskikt

x

Säker strålmiljö

x

x

x

x

Levande sjöar och vattendrag

x

x

Grundvatten av god kvalitet

x

x

Hav i balans samt levande kust
och skärgård

x

x

Ingen övergödning

x

Myllrande våtmarker

x

Levande skogar

x

x

Ett rikt odlingslandskap

x

x

Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
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x
x

x

x

Ett rikt djur- och växtliv

x

Effektivare energianvändning
Nollalternativ
I ett nollalternativ kan man förvänta sig att boendet på landsbygden
minskar till förmån för boende i tätorterna och att kvarvarande bebyggelse i högre grad än idag används för fritidsboende. De som bor kvar
permanent blir mer beroende av resor till arbetsplatser och servicecentra
på annan ort. Underlaget för kollektivtrafik minskar vilket kan medföra
indragna turer på vissa linjer. Sammantaget kan man förvänta sig att de
som bor kvar blir mer bilberoende samtidigt som en minskande befolkning medför ett lägre transportbehov totalt sett.
Alternativ genomförande
Planen medför större möjligheter till boende på landsbygden. Detta kan
förväntas innebära ett utökat transportarbete även om kollektivtrafik
med mera anpassas till de nya bostadsområdena. Samtidigt utökas serviceunderlaget på landsbygden vilket kan motverka transporter för aktiviteter och inköp i större orter på längre avstånd. Möjligheten till fler
arbetstillfällen kan även innebära att en större andel kan få sin utkomst
i närområdet. Sammantaget bedöms åtgärderna ändå medföra ett utökat
transportbehov eftersom kollektivtrafik i viss mån kan möta upp behov
för regelbundna resor till arbete och skola, men inte göras så flexibel
att den ersätter bilen för till exempel resor till och från fritidsaktiviteter
eller för socialt umgänge.
Giftfria och resurssnåla kretslopp
Nollalternativ
I ett nollalternativ är sannolikheten liten för ny bebyggelse i de utpekade områdena. Enstaka åtgärder kan komma att genomföras under
förutsättning att de ryms inom möjligheterna för dispensgivning enligt
strandskyddsbestämmelserna. Befintlig bebyggelse blir kvar med i vissa fall bristfälliga VA-lösningar. En minskad andel permanent boende
ger en större variation över året i belastningen från avlopp.
Alternativ genomförande
Förtätning av områden medför krav på VA-lösningar som också förbättrar situationen i redan bebyggda områden. Utsläpp till vattnen kan därför förväntas minska i många av områdena. En ökad satsning på turism
i vattennära lägen kan innebära fler aktiviteter i och på vatten. Detta kan
medföra ökade utsläpp av giftiga ämnen, exempelvis båtfärger, drivmedel med mera. Sammantaget bedöms dock föreslagna åtgärder tillsammans med krav på lämpliga VA-lösningar kunna bidra till minskade
eller i alla fall bibehållna nivåer på utsläpp till vattnen.
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö
Nollalternativ
En utveckling mot en högre andel fritidsboende och en minskad befolkning på landsbygden kan medföra en mer extensiv markskötsel, exempelvis genom att åkermark hålls öppen men inte brukas eller brukas
som gräsmatta. I vissa fall kan man förvänta sig att åkermark planteras
eller tillåts växa igen. Kulturhistoriska värden kan förloras i samband
med avstyckningar som bryter sambanden mellan gårdsbebyggelse och
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brukad mark. Trycket på exploatering av naturmiljöer som gynnas av
orördhet minskar, samtidigt kan naturvärden som är beroende av skötsel av öppna marker få sämre förutsättningar.
Alternativ genomförande
Ett genomförande av planen medför större möjligheter att bygga i
strandnära områden som i sig har höga värden för djur- och växtliv
samt för rekreation och friluftsliv. Områdena är dock valda med hänsyn
till dessa värden och vid avgränsningen av LIS-områdena har särskilt
värdefulla miljöer som regel uteslutits. I andra fall har en bedömning
gjorts att områdenas värden kan bestå inom LIS-området.
Odlingsmarker föreslås i vissa delar tas i anspråk för byggnation, samtidigt kan utökade möjligheter till kompletterande verksamheter för den
som bedriver jordbruk göra att brukandet av marken lever kvar. Kulturhistoriska och estetiska värden kan påverkas genom föreslagen bebyggelse och måste hanteras i den fortsatta planeringsprocessen.
I vissa lägen behöver bullerfrågan utredas vidare för att säkerställa att
åtgärderna inte bidrar till byggnation i bullerstörda miljöer. Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder utgöra en god hushållning av mark,
vatten och bebyggd miljö.

4.1.4 Strandskydd

I planen föreslås ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden där lättnader i strandskyddet bedöms kunna tillämpas
samtidigt som strandskyddets syften bibehålls.
En utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden enligt det förslag som
presenteras här medför effekter på den allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djur- och 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. En bedömning av huruvida
strandskyddets syften kan bibehållas med genomförda förslag måste
dock göras för utredningsområdena i sin helhet. Vid framtagandet av
LIS-områden inom utredningsområdena 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
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i planen tillsammans med med de åtgärder som listas i avsnitt 4.3 bedöms
kunna genomföras utan att strandskyddets syften åsidosätts.

4.2 Miljökonsekvenser för delområden
4.2.1 Askevik

Nollalternativet
Friluftslivet samt växt- och djurlivet är relativt väl tillgodosett genom
den fria strandremsan och genom att badplats och camping är tillgängliga för en stor allmänhet. Landskapsbilden och kulturmiljön förändras
sannolikt inte nämnvärt. Risken för att avloppsvatten förorenar Vänerns
vatten är stor på grund av många undermåliga avloppsanläggningar.
VA- situationen kan komma att förbättras oavsett denna plan.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Utbyggnadsalternativet innebär att det anläggningsbaserade friluftslivet får ytterligare möjligheter inom området. Område 1c och 1d, norr
resp söder om befintlig fritidsbebyggelse, är idag allemansrättsligt tillgängliga. Områdena utgörs av skogsmark som delvis är avverkad och
de är idag påverkade av två vägar och en kraftledning som bildar barriärer genom områdena och mot vattnet. Badplatsen i anslutning till campingplatsen är också allemansrättsligt tillgänglig liksom strandremsan
genom hela området. Genom att i nästa planskede säkerställa tillgången
till strandzonen för den allmänhet som inte är campinggäster eller fritidsboende bedöms att ett ianspråktagande av området för utveckling av
camping och fritidsboende inte nämnvärt minskar förutsättningarna för
det allmänna rörliga friluftslivet.
Djur- och växtliv
De oexploaterade områdena 1c och 1d, föreslås tas i anspråk för bebyggelse. Områdenas värden för djur- och växtliv finns främst i strandzonen som inte tas i anspråk mer än möjligen punktvis. En utbyggnad av
vattenanläggningar i strandzonen kan medföra negativa konsekvenser
för djur- och växtliv. Vattenanläggningar bör därför även fortsättningsvis koncentreras till område 1a som redan idag är påverkat av bland
annat pirar och bryggor. Värden för djur- och växtliv finns även i trädskiktet som behöver beaktas i samband med fortsatt planering liksom
fynden av den hotade arten dvärglin.
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapsbilden riskerar att förfulas om fler och fler husvagnar tillåts,
mer eller mindre inbyggda av staket, trallgolv, tält m m, vilka dessutom står uppställda året runt. Utbyggnad av stugor i norr innebär att
vegetation måste glesas ur, vilket förbättrar utsikten över Vänern från
lokalvägen.
Infrastruktur
Utbyggnaden enligt denna plan måste ske med väsentligt förbättrad avloppslösning för hela området vilket minskar belastningen på sjövattnet
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och risken för negativa hälsoeffekter.
Buller
Etableringen klarar inte översiktsplanens rekommenderade skyddsavstånd avseende buller för bostäder vid väg 26 som är 100 m. En bullerutredning måste därför ingå i den fortsatta planeringen.
Viktiga åtgärder
• En frizon ska sparas utmed stranden i likhet med dagens förhållanden.
• Vattenanläggningar bör i första hand koncentreras till område vid
campingen som redan idag är påverkat av badplats och båthamn.
Vattenverksamheter omfattas dessutom av särskilda bestämmelser i
miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.
• Bad och campingområde ska vara tillgängliga för allmänhet.
• Avloppsfrågan måste lösas vid en utbyggnad.
• I den fortsatta planeringsprocessen behöver bullerpåverkan från väg
26 utredas.
• Hänsyn måste tas till förekomsten av den hotade arten dvärglin.

4.2.2 Moviken

Nollalternativet
Friluftslivet för boende och allmänheten kommer att förbli av samma
betydelse och en välbesökt plats för bad mm. Friluftslivet förblir rörligt
inom främst område 2a genom nätverket av stigar genom bebyggelsen
och ner till strandkant. Kring Gråberget är allmänhetens möjligheter att
nå vattnet mer begränsade då fastigheterna sträcker sig till strandkant.
Växt- och djurlivet är relativt väl tillgodosett vid Moviken genom den
fria strandremsan och det relativt glest bebyggda området, särskilt inre
delen av viken där de boende försiktigt vårdat strandområdet vid vattenlinjen och området bredvid badplatsområdet, i syfte att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet.
Landskapsbilden och kulturmiljön förändras sannolikt inte nämnvärt.
VA- situationen anses ej påverkas av denna plan då en förbättring planeras oavsett förtätning.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Utbyggnadsalternativet innebär sannolikt att förutsättningarna för det
rörliga och allmänna friluftslivet försämras genom att tillgängliga ytor
utanför hemfridszonema minskar. Idag är området en uppskattad plats
för allmänheten, främst som badplats under sommarhalvåret vid badplatser i området kring viken och på uddarna.
I området finns ett nätverk av stigar som binder samman Moviken,
Mobäcken, Näset och Sjötorp som är av stor betydelse för det rörliga
friluftslivet inom nämnda områden. Vid en förtätning av området bör
stråken därför säkerställas för att bevara allmänt tillgängliga passager
till strandkant och i direkt anslutning till strandzonen.
En förtätning bör ske i sådan mindre omfattning så att det rörliga fri-
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luftslivet inom området skadas i så liten omfattning som möjligt.
Djur- och växtliv
För att säkerställa att påverkan för djur- och växtliv inom området blir
så liten så möjligt vid en förtätning bör strandlinjen helt undantas från
förtätning, bl.a. strandzonen i den inre delen av viken och längs Båthusudden. Vidare bör en förtätning ske i sådan mindre omfattning så att
djur- och växtliv inom området skadas i så liten omfattning som möjligt. Vissa gröna strukturer som utgör skydd och spridningskorridorer
kan komma att försvinna. Fler båtar kan medföra ökade föroreningar
och bullerstörningar på Vänern. Detsamma gäller ny bebyggelse vid
Gråberget öster om gamla vägen. Fynd av den hotade arten dvärglin
behöver utredas så att hänsyn till dess förekomster kan tas.
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapsbilden påverkas mycket lite som helhet i området vid en försiktig förtätning. Närmiljön i respektive delområde förändras dock av
ny bebyggelse.
Infrastruktur
Utbyggnaden enligt denna plan måste ske med en godkänd avloppslösning för hela området vilket kan minska belastningen på sjövattnet och
risken för negativa hälsoeffekter. Planerade VA-anläggningar ska klara
kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS
200:7) vilket innebär att det krävs mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall hanteras detta genom anslutning till det
kommunala reningsverket, lämpligen från Otterbäcken i samordning
med Askevik. Vattenförsörjningen bör ses över i samband med avlopp
och eventuellt samordnas med nya avloppsledningar.
Vägar till och från området har kapacitet för utbyggnad och föranleder
därför inte några ytterligare miljöstörningar.
Buller
Delar av det föreslagna LIS-området ligger inom översiktsplanens rekommenderade skyddsavstånd avseende buller för bostäder vid väg 26
som är 100 m. En bullerutredning måste därför ingå i den fortsatta planeringen.
Viktiga åtgärder
• Särskild vikt bör läggas vid att redovisa passagemöjligheter mellan
bostäder och strandkanten och även möjligheten att ta sig ner till
vattnet.
• Vattenanläggningar bör i första hand koncentreras till befintliga båthamnar och badplatser. Vattenverksamheter omfattas dessutom av
särskilda bestämmelser i miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i
enlighet med dessa.
• Vid Gråberget är det viktigt att även boende öster om gamla vägen
når stranden.
• I den fortsatta planeringsprocessen behöver bullerpåverkan från väg
26 utredas.
• Hänsyn måste tas till förekomsten av den hotade arten dvärglin.

4.2.3 Sjötorp
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Nollalternativet
Utan särskilda insatser bedöms att de aktuella utvecklingsområdena inte
kommer att nyttjas för annat än skogsbruk inom överskådlig framtid, vilket gynnar det allmänna friluftslivet (befintliga stränder, stigar m m) samt
växt- och djurlivet. Landskapsbild och kulturmiljö förändras ej och inget
inom områdena äventyrar hälsa och säkerhet.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Tillgängligheten för friluftslivet i det strandnära området norr om Sjötorp
påverkas genom att ett obebyggt skogsområde tas i anspråk. I området
finns även stigar och leder som höjer områdets värde för närrekreation.
Dessa riskerar att försvinna i samband med byggnation.
Vid Timmerviken minskar tillgängligheten genom att det idag oanvända
hamnområdet tas i anspråk. Hamnområdets värde för det rörliga friluftslivet bedöms dock vara lågt eftersom det upplevs som ett exploaterat område.
Djur- och växtliv
I anslutning till område 3a, men utanför strandskyddsområdet, finns en
nyckelbiotop och en sumpskog som också pekats ut som naturvärdesobjekt. Dessa miljöer kan indirekt påverkas i samband med byggnation,
främst genom påverkan på hydrologin. En förändring av hydrologin påverkar miljöernas ekologiska funktioner och kan medföra att de förlorar sitt
värde för vissa växt- och djurarter.
I Timmerviken är strandzonen kraftigt påverkad av kajkonstruktioner,
sprängningsarbeten och utfyllnad för den industriella verksamheten varför
exploatering på denna plats bedöms ha liten negativ effekt på djur- och
växtliv. Ökad båttrafik innebär risk för ökade föroreningar samt bullerstörningar i vattenområdet.
Fynden av den hotade arten granspira i områdena 3 b och 3 c måste utredas
så att hänsyn kan tas till dess förekomster.
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapsbilden i norra Sjötorp påverkas inte i någon större utsträckning
då området ligger i direkt anslutning till redan bebyggt område och utgörs
av relativt låglänt skogsmark. Närmiljön påverkas då skogsmark omvandlas till bebyggd mark.
Vid Timmerviken förändras landskapsbilden relativt mycket och ny bebyggelse exponeras från Sjötorp och från Vänerns vattenytor.
Infrastruktur
Vid exploatering i de båda områdena krävs ny väg eller vägförbättringar. I
norra Sjötorp kan detta innebära mindre störningar för boende.
Trafiken till och från området innebär ökade störningar för enstaka fastigheter. I båda fallen förutsätts att VA-frågan löses så att denna inte medför
ökad miljöbelastning i området.
Viktiga åtgärder
• Befintliga stigar och vandringsleder i skogsområdet bör ersättas med
andra för att säkerställa möjligheten till närrekreation.
• I detaljplan bör särskilt utpekade miljövärden säkerställas.
• Ytterligare nedsprängning av berg bör undvikas.
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i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.
• Vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i miljöbalkens
11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.
• Hänsyn måste tas till förekomsten av den hotade arten granspira.

4.2.4 Lyrestad

Nollalternativet
Inom område 4a kan enstaka tomter för bostäder komma att avstyckas. Det
senare kan innebära vissa störningar för djur- och växtlivet men knappast
för tillgängligheten till kanalen.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Värdena för friluftslivet är starkt knutna till kanalen genom kanot- och
cykelleder, gästhamn och den speciella miljön kring Göta kanal. Sådana
anläggningar bedöms inte påverkas av utbyggnad av de föreslagna utvecklingsområdena. Information och framkomlighet behöver beaktas vid
fortsatt planering. Promenadstigar i befintligt skogsområde berörs och kan
behöva flyttas vilket kan få konsekvenser för närrekreation i området.
Djur- och växtliv
Värdefulla strukturer och livsmiljöer för djur- och växtliv kan försvinna
vid utbyggnad av de föreslagna utvecklingsområdena. Detta förhindras
genom att främst trädmiljöerna beaktas vid fortsatt planering. Förutom
enskilda träds värde som livsmiljö måste hela trädbeståndets föryngring
också beaktas.
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapsbilden och kulturmiljön förändras genom att bebyggelse ersätter
skogen eller odlingslandskapet. Enskilda fornlämningar med skyddsområden kan undvikas men kanalmiljön som helhet påverkas och förändras
främst av nybyggnad inom området norr om tätorten.
Eventuell komplettering av bebygglse bör göras med stor varsamhet och
med hänsyn till den befintliga bebyggelsens småskalighet.
Infrastruktur
Inom område 4a kan avloppsvattnet renas med enskilda lösningar som rätt
utförda får liten påverkan på miljön. Ansluts till kommunala VA-nätet via
Böckersboda. Planerade anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det
krävs mer än bara konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall kan
det handla om anslutning till reningsverket via Böckersbodas ledningsnät
alternativt en infiltrationsanläggning med urinsorterande toalettsystem.
Buller
Delar av det södra LIS-området ligger inom översiktsplanens rekommenderade skyddsavstånd avseende buller för bostäder vid E20 som är 140 m.
En bullerutredning måste därför ingå i den fortsatta planeringen.
Viktiga åtgärder
• En bred zon med lövträdsvegetation bör sparas mellan ny bebyggelse
och kanalen.
• Påverkan på förekommande fornlämningar måste utredas och hanteras
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i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.
• Vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.
• I den fortsatta planeringsprocessen behöver bullerpåverkan från
E20 utredas.

4.2.5 Sundsören - Ekenäs

Nollalternativet
En stor andel åkermark gör att tillgängligheten under odlingsperioden
är låg medan den vintertid kan ha betydelse för det rörliga friluftslivet
genom möjligheter till skidåkning. På delsräckor finns passager utmed
stranden. Djur och växtlivet är relativt påverkat av den omfattande befintliga bebyggelsen. VA-förhållandena kan komma att förbättras inom
delområden. Nollalternativet innebär sannolikt att befintliga detaljplaner nyttjas fullt ut och att det tillkommer enstaka nya hus eller mindre
grupper av hus. Denna utveckling bedöms ske utan att strandskyddets
syften påverkas särskilt mycket.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
En stor andel av det strandnära området kommer att tas i anspråk för
boende och annan verksamhet. Friluftslivet kommer därmed att i än
högre grad än idag hänvisas till vägar och stigar. Dessa kan dock förläggas så att strand och vattenbryn nås även i fortsättningen och i vissa
avsnitt förstärka tillgängligheten till stranden. Odlingsmark kommer att
tas i anspråk vilket främst vintertid får konsekvenser för möjligheten till
exempel skidåkning. Ianspråktagandet av odlingsmark för bebyggelse
medför även effekter på upplevelsen av landskapet vilket kan medföra
att området minskar i värde för friluftslivet.
Djur- och växtliv
Inom föreslagna utvecklingsområden finns allmänna värden för djuroch växtlivet knutna till främst trädmiljöer i anslutning till ett öppet
odlingslandskap. Dessa kan komma att påverkas i samband med att
områden tas i anspråk för bebyggelse. Inom utredningsområdet som
helhet finns viktiga miljöer för djur- och växtliv i den norra delen av
området samt i sydöst med Hästhagens naturreservat som kärnområde.
Dessa miljöer föreslås ha ett bibehållet generellt strandskydd. I norra
delen av området vid Ekenäs bedöms odlingsmarken ha betydelse för
att upprätthålla förutsättningarna för de betesgynnade naturvärden som
finns där.
Landskapsbild och kulturmiljö
En mer omfattande utveckling inom strandzonen innebär att brukad
åkermark tas i anspråk. Utsikten från bakomliggande fastigheter försämras och landskapsbilden förändras relativt mycket då bebyggelsen
exponeras från både Ekenäsvägen och sjön. Ökat antal båtplatser innebär även att vattenområdet påverkas, vilket innebär risk för ökade föroreningar och buller från båtar och båthantering.
Området för utpekat gravfält i områdena 5a och 5b utgör tillsammans
med stensättningarna strax intill en sammanhängande kontext som ris-
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kerar att gå förlorad om området splittras. Det visuella upplevevelsevärdet spelar här en viktig faktor. Nyexploatering bör ske varsamt så att
inte de kulturhistoriska sambanden går förlorade.
Infrastruktur
Förbättring av vägar, främst Ekenäsvägen, bedöms inte medföra några
direkta miljöstörningar. Mer trafik i området innebär ökade buller störningar för fastigheter som ligger nära vägar.
Viktiga åtgärder
• Vid utbyggnad inom strandområdena är det viktigt att en frizon
sparas utmed stranden och att tillgängligheten till denna frizon om
möjligt förbättras.
• Vattenanläggningar ska placeras där de gör minst skada i den känsliga vattenbrynszonen och i första hand koncentreras till befintliga
anläggningar. Vattenverksamheter omfattas dessutom av särskilda
bestämmelser i miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet
med dessa.
• Påverkan på förekommande fornlämningar måste utredas och
hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser. Likaså
måste påverkan på lämningar av övrig kulturhistorisk art visas hänsyn i enlighet med skogsvårdslagens bestämmelser.
Övrigt
Område 5e utgör ett tänkbart område för förstärkning av bebyggelseinslaget och ”samhället” i hela området kring Torsöbron. I första hand
kommer sluttningsområdet öster om Ekenäsvägen att användas för enstaka grupper av bostadbebyggelse. Området ligger utanför strandskyddet. Inga höga natur eller kulturvärden påverkas. En liten sumpskog i
områdets södra del kan säkert sparas. Utbyggnad tar i anspråk stora arealer produktiv skogsmark. Djurlivet påverkas negativt då ett naturligt
skogsområde helt eller delvis försvinner. Omfattande utbyggnad inom
området förändrar landskapsbilden radikalt sett både från land och vatten. Utbyggnad förutsätter en samlad lösning för VA-hanteringen i området, vilket bedöms kunna säkerställa liten påverkan på Östersundets
vatten.

4.2.6 Kryparetorp - Klippingsberg

Nollalternativet
Befintliga detaljplaner kommer sannolikt att fullföljas och utanför dessa
kan enstaka hus tillkomma. Den största förändringen uppstår av ett15tal fritidshus som tillkommer i ett exponerat läge söder om brofästet
och ersätter de röjda och obebyggda delarna av detta planområde. Om
genomförandet av detaljplanen söder därom återupptas kan ytterligare
ett 10-tal bostäder tillkomma i detta läge. Konsekvenserna av att gällande planer fullföljs blir ändå små och påverkar syftet med strandskyddet relativt lite.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Friluftslivet har tillgång till strandområdena främst via vägar i bebyggda områden. Förtätning av dessa områden bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till stranden. I samband med större utbyggnader vidtas
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ofta åtgärder som innebär att tillgängligheten förbättras. Orörda strandområden ingår inte i de föreslagna LIS-områdena men är p g a åkermark
och låglänta strandängar periodvis svåra att nå.
Djur- och växtliv
Åkermark inom strandskyddsområdet har bedömts vara värdefulla för
att upprätthålla skötseln av värdefulla livsmiljöer för djur- och växtliv såsom strandängar och betesmarker. Åkermarken närmast stranden
har därför undantagits från utvecklingsområdena. En mer omfattande
satsning i den norra delen av område 6c påverkar i huvudsak produktiv skogsmark. Där ligger även en betesmark som kan komma att tas i
anspråk vilket skulle medföra förlust av en naturtyp som omfattas av
Natura 2000-nätverket och som har höga värden för det hävdgynnade
djur- och växtlivet. Huvuddelen av kullen norr om område 6d undviks.
Landskapsbild och kulturmiljö
Område 6a och 6b innebär förtätning av bostadsbebyggelsen och utveckling av båtserviceverksamhet vid gamla färjeläget. Om området
används fullt ut ändras landskapsbilden relativt mycket och tätortskaraktären förstärks vid Torsöbron. Förändringar längre norrut bedöms
få relativt liten påverkan på landskapsbilden i stort medan närmiljön
lokalt kan förändras mycket.
Kulturlanskapet kring Nolgården och Nolgårdsängen med sin gravmiljö i form av stensättningar och gravfält innehåller värdefull information om vår historia. Det visuella upplevelsevärdet spelar här en viktig
roll och området bör i möjligaste mån få bevaras i sin helhet så att inte
kulturhistoriska samband går förlorade. Befintliga fornlämningsmiljöer
förutsätts undvikas och säkerställas med lämpligt skyddsområde.
Infrastruktur
Omfattande utbyggnad förutsätter förstärkning av det lokala vägnätet
men detta bedöms kunna ske utan nämnvärda skador på miljön. Omfattande utbyggnad förutsätter även kvalificerad VA-hantering, vilket
bedöms medföra liten påverkan på Östersundets vatten. Nya båtplatser
och ökad båttrafik ökar risken för föroreningar i vatten- och strandmiljön
samt orsakar bullerstörningar i strand- och vattenområdena. Planerade
anläggningar ska klara kraven på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 200:7) vilket innebär att det krävs mer än bara
konventionella infiltrationsanläggningar. I detta fall kan det handla om
anslutning till kommunalt reningsverk via en sjöledning alternativt en
gemensam infiltrationsanläggning med urinsorterande toalettsystem.
Viktiga åtgärder
• Bete är en viktig faktor för naturvärdet inom strandängar. Förutsättningarna för betade strandängar får inte försämras om naturvärdet
inom dessa ska kunna bibehållas. Det är därför viktigt att djurhållning kan bedrivas i området. Om detta inte är ekonomiskt möjligt
bör bete som naturvårdsåtgärd övervägas. Betesmarken inom område 6c bör undantas exploatering.
• Påverkan på förekommande fornlämningar måste utredas och
hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser. Likaså
måste påverkan på lämningar av övrig kulturhistorisk art visas hän-
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syn i enlighet med skogsvårdslagens bestämmelser.
• Vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.

4.2.7 Torsö bygdegård

Nollalternativet
Sannolikt kommer det att byggas några fler uthyrningsstugor, ordnas
några fler campingplatser och båtplatser inom befintligt område. Då
markområdet är begränsat och redan ianspråktaget påverkas inte friluftsliv eller växt- och djurlivet särskilt mycket. Belastningen ökar på
avloppsrening och vattenförsörjning. Denna typ av åtgärder bedöms
inte skada syftet med strandskyddet.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Befintliga värden för det anläggningsbaserade friluftslivet skulle förstärkas genom föreslagen utbyggnad av till exempel övernattningsstugor. Den nya mark som tas i anspråk inom området bedöms inte ha sådana värden för det rörliga friluftslivet att strandskyddets syfte skadas.
Djur- och växtliv
Det föreslagna utvecklingsområdet tar inte i anspråk några områden
med höga värden för djur- och växtlivet utan aktiviteterna koncentreras
till den befintliga bygdegårdens närområde. Ökad verksamhet i området, främst ökad båttrafik, medför dock risk för föroreningar från motorer och bottenfärger i strand- och vattenområden samt störningar för
både fisk- och fågelfaunan i Fågelöviken.
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapsbilden och kulturmiljön förändras genom ny bebyggelse i det
högt liggande skogsområdet. Nya hus kommer att exponeras i omgivningarna men ändå i en med bygdegård, idrottsplats och camping sammanhållen miljö.
Infrastruktur
Befintlig väg tål utveckling inom LIS-området. Väster om vägen behövs ny anslutningsväg. Mer omfattande utbyggnad förutsätts kombineras med förbättring av VA-hanteringen, vilket bedöms innebära mindre risk för föroreningar på vattenmiljön.
Viktiga åtgärder
• Ny bebyggelse bör dras in något från själva slänten öster om vägen
både av bullerskäl och av hänsyn till landskapsbilden.
• Vid planering för nya eller kompletterade vattenanläggningar ska
särskild hänsyn tas till områdets värden för fiskereproduktion. Vattenverksamheter omfattas dessutom av särskilda bestämmelser i
miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.
• Störningar på fisk och fågel av en utökad verksamhet behöver utredas i samband med fortsatt planering. Åtgärder för att kanalisera
vattenaktiviteter till de minst känsliga platserna kan behöva vidtas.
• Befintliga motionsspår bör beaktas vid eventuella framtida detaljplaner i området.
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4.2.8 Laxhall - Brommösund

Nollalternativet
Vid Laxhall har det funnits planer på utvecklingsprojekt under lång
tid. Dessa kan delvis realiseras inom gällande detaljplan utan att nya
strandområden tas i anspråk. Området växer något inåt land. Förutsättningarna för friluftsliv samt djur- och växtlivet påverkas relativt lite
och inom en koncentrerad och kort strandsträcka. Landskapsbilden och
kulturmiljön samt närmiljön förändras däremot kraftigt. Belastningen
ökar på den enskilda avloppsanläggningen med risk för dålig rening
om denna inte förstärks. Belastningen ökar även på den undermåliga
allmänna vägen till och från platsen, vilket sannolikt innebär ökad risk
för trafikolyckor.
Inom Brommösund bedöms att det inte tillkommer någon bebyggelse
så länge VA-frågorna inte är lösta. Fortsatta utsläpp av orenat avloppsvatten medför en successiv försämring av vattenkvaliteten även om
den sker långsamt på grund av den stora vattenomsättningen i sundet.
Orenat avloppsvatten innebär även sämre kvalitet på badvattnet, illaluktande diken, oönskad vegetation (inte minst vass) på grund av näringstillförsel mm. I samband med planutredningar har ett förslag till
VA-lösning tagits fram. Detta kan utgöra grund för en bearbetning till
dagens krav.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
För område Laxhall är planerna desamma med utbyggnadsalternativet
som i nollalternativet och därmed också konsekvenserna. Förutsättningarna för anläggningsbaserat friluftsliv ökar men också indirekt för
det rörliga friluftslivet längre ut i skärgården.
Vid Brommösund bedöms att en mer konsekvent satsning inom ramen
för en ny detaljplan kan förbättra tillgängligheten till de strandpartier
som är intressanta för bad och båtliv.
Området Mälaviken är ett i stort sett oexploaterat område som tas i
anspråk vilket medför inskränkningar i den allemansrättsliga tillgängligheten. Detta ställer höga krav på anpassningar för att tillgängligheten
till strandområdet ska säkerställas och strandskyddets syften bibehållas.
Förekomsten av obebyggda uddar och näs bör särskilt tas tillvara.
Djur- och växtliv
Satsningar vid Laxhall sker koncentrerat inom det område som redan är
påverkat av bebyggelse och verksamheter. Djur- och växtlivet på land
påverkas inte nämnvärt. Måttlig förtätning av Brommösund innebär
trots allt viss försämring av villkoren för småvilt och fågelliv genom att
naturliga skydd försvinner. Ökad båttrafik innebär ökad risk för föroreningar från motorer, bottenfärger m m i strand- och vattenområden samt
störningar för både fisk- och fågelfaunan i Brommösund.
Mälaviken är ett större i stort sett oexploaterat område med mycket
höga värden för strandskyddets syften. Områdets storlek, låga grad av
exploatering och förekomsten av obebyggda uddar och näs ger goda
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förutsättningar för djur- och växtlivet. Fragmentering av större sammanhängande naturområden kan medföra att förekommande livsmiljöer blir för små och att spridningsmöjligheterna minskar. En exploatering av området i sin helhet bedöms medföra svårigheter att bibehålla
strandskyddets syfte att värna växt- och djurlivet. Detta kan delvis motverkas genom att spridningskorridorer säkerställs längs med stranden
och mellan stranden och större naturområden för att bibehålla möjligheter till spridning inom och mellan viktiga miljöer.
Landskapsbild och kulturmiljö
Utbyggnad norr om restaurangen vid Laxhall kommer att exponeras
från sundets vattenområden och förstärka den befintliga anläggningen
och bebyggelsegruppen. Inga kända fornlämningar eller utpekade kulturmiljöer påverkas.
Inom Brommösund blir konsekvenserna av förslaget ett något tätare
men fortfarande mycket glest bebyggt samhälle. Landskapsbilden som
helhet påverkas relativt lite medan närmiljön förändras där nya hus
byggs. Genom en måttfull och känslig inpassning av nya hus behålls
områdets karaktär.
En utbyggnad inom Mälaviken medför stor påverkan på landskapsbilden som övergår från skogsmark med periodvisa förändringar av landskapet till följd av skogsbruk till att utgöra bebyggd mark. Landskapsbilden sett från sundets vattenområden påverkas av ett kraftigt ökat
inslag av bebyggelse.
Infrastruktur
Om de allmänna vägarna till områdena inte förbättras skapas en situation med risk för ökad olycksfrekvens. Tillgängligheten för busstrafiken försämras med mer personbilstrafik.
Vatten och avloppssituationen måste förbättras innan utbyggnad kan
ske, vilket bedöms medföra minskad näringstillförseln till sundets vatten och på sikt bättre vattenkvalitet. På sikt kan detta innebära mindre
vass, vilket är bra för friluftslivet men i regel negativt för djurlivet.
Viktiga åtgärder
• Brommösundsområdet är stort behov av en fortsatt VA-sanering.
• Den öppna åkermarken inom byn är ett karaktäristiskt drag som
måste bevaras.
• Vägnätet måste förbättras mellan Brommösund-Laxhall och Torsö
bygdegård.
• Vid en exploatering av området 8d Mälaviken bör det säkerställas att sammanhängande spridningskorridorer för djur- och växtliv
bibehålls liksom att tillgängligheten för friluftslivet till strandområdena bibehålls.
• Påverkan på förekommande fornlämningar måste utredas och hanteras i enlighet med kulturminneslagens bestämmelser.
• Vattenverksamheter omfattas av särskilda bestämmelser i miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.
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4.2.9 Sjöängen

Nollalternativet
Om befintliga detaljplaner fullföljs, vilket innebär 3-5 nya hus inom
redan ianspråktagna områden, påverkas varken friluftsliv eller djur- och
växtlivet. Landskapet och kulturmiljön påverkas mycket lite och detsamma gäller vattenmiljön då husen ansluts till kommunalt VA.
Utbyggnadsalternativet
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet
Utveckling av boende eller verksamheter inom området förändrar inte
förutsättningarna för friluftsliv särskilt mycket då strandområdet inte
berörs och är mycket otillgängligt redan idag. Viss upprustning och
komplettering kring Sjöängsgården bedöms kunna ske med bibehållen
tillgänglighet för friluftslivet.
Djur- och växtliv
Förutsättningarna för djur- och växlivet förändras relativt lite då det i
huvudsak blir obrukad åkermark som tas i anspråk. I någon mån minskar dock skyddsområden för småvilt och fåglar då bebyggelsen tränger
sig på. Ovanstående gäller även scenariot med en ny handelsträdgård.
Landskapsbild och kulturmiljö
Närmiljön och områdets glesa karaktär förändras däremot relativt
mycket medan landskapsbilden i stort inte förändras då utbyggnaden
ligger i ett nästan slutet landskapsrum. Inte heller kompletteringar vid
Sjöängsgården får någon större effekt på landskapsbilden. Inga kända
fornlämningar eller utpekade kulturmiljöer berörs.
Infrastruktur
Vägnätet till området bedöms kunna förbättras utan nämnvärd påverkan på miljön. Mer omfattande upprustning av Åsenvägen måste dock
ske efter särskild utredning där även miljökonsekvenserna utreds.
Ny bebyggelse kan anslutas till kommunalt VA vilket innebär att vattenmiljön i området inte påverkas.
Viktiga åtgärder
• Ny bebyggelse bör placeras relativt glest och varierat och ansluta
till den äldre bebyggelsens lantliga karaktär.
• Områdets nivå i förhållande till Vänern är sådan att översvämningsproblematiken ska ägnas särskild uppmärksamhet.
• Vid planering för nya eller kompletterade vattenanläggningar ska
särskild hänsyn tas till områdets värden för fiskfaunan. Vattenverksamheter omfattas dessutom av särskilda bestämmelser i miljöbalkens 11 kapitel och måste prövas i enlighet med dessa.

4.3 Sociala konsekvenser

Under denna rubrik kommenteras ett antal aspekter som har betydelse
för det sociala välbefinnandet. I den utsträckning det ansetts relevant har
Delaktighet, Trygghet, Tillgänglighet, Rekreation, Stimulerande miljö
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och Jämställdhet varit vägledande ledord för beskrivningen nedan.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär sannolikt å ena sidan att mindre fokus läggs på
landsbygdsutveckling och att inte lika många engagerar sig för detta.
Indirekt innebär det troligen att boendet inom studerade områden utvecklas svagt och att möjligheterna till sysselsättningen på landsbygden
minskar. I de områden där det finns samhällelig service finns risk för att
denna service försvinner eller blir sämre.
Nollalternativet innebär å andra sidan att människor inte behöver känna
oro för större förändringar i sitt närområde.
Tillgängligheten för rekreation uppfattas av många som bäst när det
är glest mellan boende och besökare och den befintliga trygga miljön
uppfattas sannolikt av många som den mest stimulerande. Ofta har ungdomar, äldre och kvinnor (i viss mån) sämst rörlighet där kollektiva
transporter saknas eller är begränsade.
Utbyggnadsalternativet
Planförslaget ska underlätta utveckling av landsbygden inom attraktiva
strandområden där det tidigare varit mer eller mindre omöjligt att vidta
åtgärder p g a strandskyddsförordnandet. Sammantaget bedöms därför
att planen ger möjlighet till olika typer av exploatering som kan bidra
till arbetstillfällen och utökat serviceunderlag i områden med en vikande befolkningsutveckling.
Genom att processa planen som ett tillägg till översiktsplanen erbjuds
många människor att lämna synpunkter under planeringen och förhoppningsvis känna delaktighet i planens förslag.

4.4 Ekonomiska konsekvenser

4.4.1 Regionala effekter och konsekvenser

Nollalternativet
Idag sker en relativt snabb inflyttning till de större tätorterna och därmed en minskning av befolkning i de mindre orterna och på landsbygden. I kölvattnet på denna utveckling försämras befintlig service på
grund av minskat underlag och mindre köptrohet bland annat på grund
av människors lättrörlighet. Ekonomisk innebär denna utveckling att
skatteunderlaget just nu minskar i den norra länsdelen, och att kostnaderna för bibehållen offentlig service ökar per capita.
Utbyggnadsalternativet
Planen syftar till att underlätta för etableringar i attraktiva strandnära
lägen på landsbygden. Förhoppningen är att utvecklingsområdena båda
ska kunna locka nya invånare och nya verksamheter och därmed sysselsättning till landsbygden i den norra länsdelen. Om samma planering
utförs i angränsande kommuner bör den samlade effekten ge positiva
konsekvenser för kommunernas ekonomi.

4.4.2 Lokala effekter och konsekvenser
Nollalternativet
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Nollalternativet innebär sannolikt att landsbygdsutvecklingen stagnerar
och att landsbygden sakta avfolkas. Ekonomiskt innebär denna utveckling troligen att kommunen och norra länsdelen tappar invånare och
skatteintäkter även om en del flyttningsrörelserna sker inom området.
Utbyggnadsalternativet
Planen ger förutsättningar för utveckling av olika slag. Sammantaget
rymmer områdena en betydande utvecklingspotential. Om vi som ett
räkneexempel antar att LIS-områdena långsiktigt skulle genererar ett
nettotillskott på 200 nya invånare skulle detta öka de årliga skatteintäkter i storleksordningen 8 Mkr. Till detta ska läggas intäkter från besökande till framförallt besöksnäringen och långsiktiga skatteeffekter från
sysselsättningsökningar inom bland annat denna bransch.
Byggnation inom utvecklingsområdena generera temporärt sysselsättning för olika företag i byggbranschen. Till detta ska läggas indirekta
sysselsättningseffekter på till exempel byggmaterialindustrin, maskinoch verktygsindustrin, transportnäringen, handeln mm. En byggnadsarbetare anses ofta skapa sysselsättning för ytterligare 10 personer i
angränsande branscher och inom servicenäringen.
Intäkterna från denna typ av spinoffeffekter tillfaller till viss del Mariestads kommun och det lokala näringslivet men också andra kommuner
och externt näringsliv.

4.5 Effekter för prioriterade insatsområden

Kommunen har bland annat i sin översiktsplan pekat på fem prioriterade insatsområden för att stärka kommunen.
1.

Stärkt samhällsservice

2.

Attraktivt boende

3.

Konkurrenskraftigt näringsliv

4.

Bra kommunikationer

5.

Aktiv hushållning med naturresurser.

Lättnaderna inom de föreslagna LIS-områdena bedöms kunna bidra till
ett ökat boende på landsbygden. Förhoppningsvis kan de attraktiva lägena locka nya invånare till kommunen, vilket har stor betydelse för
hela den norra länsdelen.
Indirekt innebär en sådan utveckling att samhällsservice på landsbygden stärks genom att befintlig service i form av skolor, förskolor, livmedelsbutiker, bensinstationer m m kan bibehållas eller i vissa lägen
nyetableras.
Landbygdsutvecklingsområdena underlättar även för utbyggnad av befintliga verksamheter och för nyetablering. I första hand gynnas verksamheter inom besöksnäringen men också möjligheterna till etableringar inom andra branscher som till exempel lokal hantverksnäring.
Ökad etableringsvilja inom de utpekade LIS-områdena kan indirekt
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tvinga fram bättre kommunikationer i vissa lägen på landsbygden. Effekten på de övergripande transportvägarna är däremot liten.
LIS-områdena bidrar aktivt till hushållning med naturresurser genom
kanalisation av utvecklingsåtgärder, varvid mer värdefulla nattur- och
kulturområden sparas. Då LIS-områdena i stor utsträckning lokaliserats
till områden där det redan finns ett visst mått av infrastruktur hushållas
även indirekt med naturresurser av olika slag.

5.

FORTSATT ARBETE

5.1

Planprocess och tider

5.2

Samråd

6.

KÄLLOR

Planprocessen bedrivs så att utställning sker under början av 2011 och
antagande sker till sommaren 2011.

Hittills har ett annonserat samrådsmöte hållits där berörda föreningar,
allmänhet, kommunala myndigheter m fl inbjudits. Synpunkter som
lämnats in under och efter detta möte har arbetats i planen. Ett preliminärt förslag har redovisats för kommunstyrelsens au 2010-04-14.
Förslaget har därefter varit föremål för samråd och remiss enligt PBL
4:3 och därefter bearbetats till utställningshandling med anledning av
inkomna synpunkter.
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