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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad i samband med att ett
förslag har tagits fram till en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för
Mariestads kommun. De största förändringarna jämfört med ÖP 2003 är:

Förändringar av markanvändningen i enlighet med fördjupade
översiktsplaner för Mariestads tätort,

Tematiskt tillägg för Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)
och vindbruksplan.

För tätorterna Sjötorp, Lyrestad, Ullervad och Lugnås föreslås viss
förtätning.
MKBn har avgränsats så att områden med föreslagen förändrad markanvändning
bedöms gentemot påverkan på riksintressen, miljömålen (även regionala
miljömål) och folkhälsomålen. Även påverkan på strandskyddsområden samt
riskerna med ett förändrat klimat tas upp särskilt.
Miljömål som kan komma att påverkas i en större omfattning än övriga är till följd
av ÖP är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen
övergödning”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och
djurliv”. Detta mot bakgrund av nedanstående.
Generellt gäller att särskilda risker avseende översvämningar behöver utredas i
samband med byggnation i strandnära lägen, både avseende Mariestads tätort,
LIS-områden och annan föreslagen strandnära bebyggelse.
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ÖP innebär förslag till bebyggelse i totalt 12 LIS- områden, varav 9 tidigare utretts
i kommunens tematiska tillägg för LIS-områden. De övriga tre områdena har inte
tidigare hanteras utifrån ett planeringsperspektiv. Alla LIS-områden ligger inom
riksintresset för friluftsliv. Vänerns öar och strandområde är riksintresse enligt 4
kap MB. Dessutom är Vänern-Djurö, Brommö, Torsö, Fågelö samt Göta kanal
riksintresse för friluftliv enligt 3 kap MB. Göta kanal är även riksintresse för
kulturmiljövård.
Flera LIS-områden har förutsättningar för att utvecklas på ett sätt som främjar
friluftslivets intressen i berörda områden, samtidigt som Mariestads intentioner att
kunna erbjuda attraktiva tomter i strandnära lägen uppnås. Risk för negativ
påverkan på riksintresse för friluftslivet finns framförallt i området LaxhallBrommösund. För några områden påverkas naturvärden, främst skog. Även för
tillkommande LIS-områden finns konflikter gentemot riksintresse för friluftsliv och
påverkan på natur- och/eller kulturvärden. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till
är att områden utanför Mariestad, där det finns planerade LIS-områden, kan ha
bristande infrastruktur. Ny infrastruktur till dessa områden kan generera
miljöpåverkan i form av ytterligare utsläpp eller intrång i skyddade områden.
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I fördjupade ÖP för Mariestad föreslås i huvudsak förtätningar, men även
byggnation i strandnära lägen. Förtätning har föreslagits på stora områden med
tidigare industrimark vilken emellanåt består av förorenad mark. Det betyder att
den förorenade marken behöver hanteras innan annan verksamhet eller
bebyggelse är möjlig. Vidare föreslås nya handelsområden på jordbruksmark i
utkanten av orten. En ytterligare faktor att ta hänsyn till är att staden har problem
med VA- och dagvattenhanteringen, i synnerhet i samband med översvämningar i
Vänern. I kommande planering behövs förbättrad fördröjning av dagvattnet då
kapaciteten idag är begränsad.
Genom kommunen går E20, som är riksintresse för kommunikation. Utbyggnad av
E20 kommer innebära säkrare transporter, men också ingrepp i naturmiljöer.
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ÖP för Mariestad lyfter framförallt tre av de nationella folkhälsomålen, varvid
följande behöver beaktas;

”Delaktighet och inflytande”: Lokala miljöer som ger dessa förutsättningar
behöver skapas för att uppnå målet.

”Trygga och goda uppväxtvillkor”: Barn och ungdomar behöver ha ett
socialt sammanhang och möjlighet att utöva aktiviteter i sitt närområde
på ett lättillgängligt sätt.

”Goda levnadsvanor”: ÖP behöver innehålla områden för fritidsaktiviteter
samt beskriva förutsättningar för att ta cykel eller gå till arbetet.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund- behov av ny översiktplan
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta.1 Mariestads översiktsplan från 2003 hade en
framtidsvison hur kommunen skulle utvecklas till 2015 och det finns därför ett
behov att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Flera av målen i
översiktsplanen är idag uppfyllda, även om det inte alla gånger har skett på det
sätt som den tidigare planen förutsåg. Detta visar på ett behov av att i en ny
översiktsplan säkerställa möjligheterna till flexibilitet och öppenhet att hantera
förändringar som uppstår över tid samtidigt som planen ska klargöra den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Mariestad. En översiktsplan ska
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska
vidare vara en vägledning hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras.2
År 2013 antogs en fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort. Den nya
översiktplanen för hela kommunens yta har en framtidsvision till år 2030.

1.2

Den nya översiktsplanen
Kommunens vision är att Mariestad ska vara en attraktiv bo-stad år 2030.
Mariestad ska tillfullo ta tillvara på sitt unika läge, med en levande skärgård och
den rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Detta ska ske genom att
hamnområdet bebyggs så det sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och
båtlivet ska locka besökare från när och fjärran med nya unika attraktioner. Över
hela kommunen ska det marina inslaget vara högst påtagligt- inte minst inom
näringsliv och utbildning.
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Vidare har kommunen angett att syftet med den nya översiktsplanen är dels att
beskriva hur kommunen avser att hantera riksintressen och förordnanden att
säkerställa en hållbar utveckling och dels att peka ut riktningar för kommunens
utveckling.
Mariestad har utmaningar att hantera att en minskad andel av befolkningen är i
arbetsför ålder. Generellt så sker en inflyttning till Mariestads tätort från
landsbygden. För Mariestads kommun är det viktigt att pendlingsmöjligheterna
fungerar bra eftersom många arbetar i grannkommunerna.

1
2

Se 3 kap Plan- och bygglagen.
Se 3 kap 2 § Plan- och bygglagen.
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Mariestad vill erbjuda attraktiva tomter med sjöutsikt och möjliggöra byggnation
inom strandnära områden för att vara en attraktiv kommun att bo i. Det finns en
fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort från 2007. Det har tillkommit nya
detaljplaner för den Inre hamnen, bryggan och piren vilka följer stora delar av
upplägget i den fördjupade översiktsplanen.
Som ett led i att göra Mariestad till en attraktiv bo-stad har de senaste åren en
rad bostadsområden vuxit upp i Mariestads kommun. Hamnens radhuskvarter,
Strandgårdens hyreslägenheter och Nya Ekudden som nu rymmer hundratals
familjer i villor. Pågående etableringar är Sjölyckan och Marieäng. Sjölyckan är ett
område norr om Mariestad där det getts plats åt villatomter med en fantastisk vy
över Vänern.3
1.2.1 Närmare beskrivning av den nya översiktsplanen
Mariestads nya översiktsplan har två syften. För det första ska den beskriva hur
kommunen avser att hantera riksintressen och säkerställa långsiktig hållbar
utveckling. För det andra att peka ut riktningar för kommunens utveckling.
Utgångspunkten i en översiktsplan är det visionära, vart Mariestad är på väg.
Samtidigt ska den vara ett verktyg i det dagliga beslutsfattandet när det gäller
fysisk planering. Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar i stor utsträckning fasta
på de övergripande principerna för översiktsplanen som handlar om att stärka
nätverk av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till
områden där det redan finns infrastruktur och service.
Kommunen har pekat ut fyra områden utanför Mariestads tätort, Lugnås, Ullervad,
Sjötorp och Lyrestad där exploatering genom nya bostader ska ske. Framtagandet
har skett med hjälp av landskapsanalyser.
Områden för vindkraft och LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen) har pekats ut i tematiska tillägg till översiktsplanen.
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1.3

Förändringar i ÖP jämfört med ÖP 2003
Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan den nya och gamla översiktsplanen
mycket små. I huvudsak är ÖP 2017 en fördjupning av tankarna som finns i ÖP
2003. Vissa av målen i ÖP 2003 är genomförda medan kommunen fortfarande
arbetar andra och några av målen har formulerats om. Vidare har många av
målen i ÖP 2003 översatts för att fortfarande vara aktuella i ÖP 2017. De största
förändringarna som har skett finns i tätorten, LIS-områden samt
vindbruksområden. För dessa förändringar finns särskilda planer framtagna.
Det finns flera fördjupade översiktsplaner antagna för Mariestads kommun. Bland
annat en för Mariestads centralort och för Mariestads Norra. Den nya
översiktsplanen kommer att följa gällande fördjupade översiktsplaner. I
3
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Mariestads kommun föreslås en bostadsökning på 2000 nya bostäder, vilket är en
markant ökning. Ett stort antal nya bostäder planeras i kommunen och som nya
exploateringsområden föreslås i huvudsak förtätningar. .

1.4

Förhållande till andra planer och program
En översiktplan är vägledande i kommunens detaljplanearbete även om den inte
är juridiskt bindande. Intentionerna i översiktsplanen förväntas till stor del
tillgodoses med hjälp av efterföljande detaljplanering. Detaljplaner och
områdesbestämmelser bör i normalfallet ha ett uttalat stöd i den kommunala
översiktsplanen.
En översiktsplan kan förändras genom fördjupningar och tillägg. Med fördjupning
menas en mer detaljerad redovisning av ett visst geografiskt område, exempelvis
stadstelar eller tätorter där det sker förändringar. För Mariestad gällande
översiktsplan, översiktsplan 2003, har två antagna fördjupningar:



Fördjupad översiksplan Mariestad (antagen 2013-05-17)
Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (antagen 2010-11-29)

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestad är att
beskriva hur Mariestad kan uppnå vision 2030. Samtidigt ska den visa på hur
livskvaliten i Mariestad kan förbättras, öka antalet invånare samt verka för en
hållbar utveckling.
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Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Norra Mariestad är att redovisa hur
bebyggelse, framförallt bostäder, på bästa sätt kan inrymmas. Vidare ska den visa
vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och
friluftsområden och till stadens centrum.
Kommunen har gjort följande tematiska utredningar som ska ses som en del av
arbetet med en ny översiktsplan:

Landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS-områden.

Vindbruksplan.

Kommunens bostadsförsörjningsplan.

Klimatanpassningsplan.

Landsbyggdstrategi.

Klimat- och energiplan.

VA-plan.
Andra strategiska dokument som kan vara styrande för kommunens utveckling är:

”Det goda livet” är en vision framtagen 2005 av Västra Götalandsregionen
och de fyra kommunalförbunden. För att genomföra visionen om det goda
livet har ett regionalt tillväxt- och utvecklingsprogram ”Västra Götaland
2020” tagits fram. Programmet ska bidra till att utveckla en region som är
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1.5

attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av
solidaritet med alla invånare och med vår omvärld.
Luft i Väst arbetar för en bättre luftkvalitet och värnar luftvårdsfrågor i
västra Sverige. Verksamheten omfattar luftföroreningsmätningar,
emissionskartläggning och spridningsberäkningar. Luft i Väst samordnar
och skapar samarbeten mellan olika kommuner och företag.
2014 tog Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan för
klimatanpassning med det övergripande målet ”Ett samhälle som står
robust inför klimatförändringar”. Handlingsplanen innehåller
Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver
genomföras av olika aktörer för att anpassa Västra Götalands län till ett
förändrat klimat. Stort fokus läggs på kommunernas arbete med
översiktsplanering.
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Mariestads kommun är
tillsammans med Götene och Lidköpingskommuner utpekade som
biosfärområde.
Avfall Östra Skaraborg. Från 2016 ingår avfallsavdelningen i
kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS).

Metod och avgränsning för MKB
Den här miljökonsekvensbeskriviningen har utarbetas av Ramböll Sverige AB, som
en separat del av översiktsplanen för Mariestads kommun. MKBn baseras på
underlag framtagna för den nya översiktsplanen och kommunens kartor över
miljöförutsättningar. För att åstadkomma största möjliga miljöanpassning av
översiktsplanen har bedömningar av miljökonsekvenser och hållbarhet skett
parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen.
1.5.1 Osäkerhet i bedömningarna
Det finns alltid en osäkerhet i de bedömningar som görs i en översiktsplan. Dels
finns det en osäkerhet i att man gör antaganden om framtiden och dels finns en
osäkerhet gällande kunskapsläget och analytisk kvalitet. Det finns också en
osäkerhet i prognoser och beräkningar kan vara missvisande på grund av felaktiga
antaganden.

\\ramse\pub\got1\smi\2016\1320025741\4_leverans\mkb mariestad 20170210_utkast till kn.docx

1.5.2 Avgränsning
En MKB ska visa vilken påverkan och vilka risker som en plan kan medföra i vid
mening från miljösynpunkt. En MKB för planer och program ska
-

-

Beskriva miljöförhållandena och hur dessa kan komma att utvecklas
Identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som
planen eller programmet kan antas medföra på människans hälsa och på
den biologiska mångfalden.
Olika alternativa sätt att uppnå målen till planen och programmet

Kommunen har genomfört ett samrådsmöte med länsstyrelsen där man har
kommit överrens om ovanstående avgränsning av MKBn. Samråd med
närliggande kommuner bedöms inte krävas eftersom alla föreslagna förändringar
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ligger en bra bit innanför Mariestads kommungräns. Närliggande kommuner
påverkas därför endast i begränsad utsträckning av förslagen i den nya
översiktsplanen.
Den nya översiktsplanen för Mariestad (ÖP 2017) har Vision 2030. Den här MKB
har samma tidsmässiga avgränsning som översiktsplanen, alltså 2030. Även den
geografiska avgränsingen är gemensam med översiktsplanen, den omfattar alltså
hela Mariestads kommun. MKB är vidare liksom översiktsplanen generell i sin
karaktär. Med det menas att planens miljöpåverkan beskrivs på systemnivå och
att analyserna generellt inte avser enskilda projekt. Den största förändringen av
markanvändningen inom Mariestads kommun sker inom FÖP Mariestad från 2013,
samt tematiska tillägg som LIS- och vindbruksområden. De tidigare gjorda
bedömningarna om miljökonsekvenser i de mer preciserade planerna har inte
omprövats utan återges i denna MKB.
Utgångspunkten i den här MKB kommer att ligga på övergripande beskriva
konsekvenserna för:
Riksintressen
Strandskyddsområden
Miljömålen och de regionala miljömålen
Folkhälsomålen
Klimataspekter, som stigande vatten framförallt i Vänern och Tidan
Riksintressen
Bedömning av påverkan på riksintressen görs utifrån ÖPs konsekvenser på
värdekriterier för riksintressen, främst med avseende på nyexploatering av vissa
områden. Fokus läggs på områden där markanvändningen förändras, varvid
endast vissa riksintressen tas upp i detalj. Övriga riksintressen redovisas
översiktligt.
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Strandskydd
Påverkan på strandskyddade områden tas upp särskilt, då en stor del av
föreslagen ny bebyggelse berör strandskyddsområden. Konsekvenser utifrån
ianspråktagande av stränder sett till hela kommunen bedöms, samt konsekvenser
vid de enskilda platserna, utifrån de syften strandskyddet avser att bevara.
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Miljömålen
De miljömål som bedöms vara relevanta för kommunen tas upp. Miljömålen
”Storslagen fjällnatur”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och
”Skyddande ozonskikt” tas inte upp. För att konkretisera ÖPns påverkan på
miljömålen, görs bedömningen även utifrån de regionala miljömål för Västra
Götalands län, som beslutades 2015. De regionala miljömålen redovisas i vissa fall
något förkortade, men alla redovisas. En bedömning görs huruvida ÖP bidrar till
uppfyllandet av miljömålet eller ej.
Folkhälsomålen
Kommunen har en folkhälsostrategi som pekar ut pekas tre av folkhälsomålen.
Övriga tas inte upp. En bedömning görs av vilka aspekter som behöver lyftas i ÖP
för att tillgodose folkhälsomålen.
Prioriterade folkhälsomål för Mariestad är;
1) Delaktighet och inflytande,
2) Trygga och goda uppväxtvillkor,
3) Goda levnadsvanor.
Klimataspekter
Klimataspekter bedöms utifrån de risker som finns kopplat till den nya
översiktsplanen.

2.

Redovisning av alternativ

2.1

Nollalternativet
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Nollalternativet utgår från det scenario att en ny översiktsplan inte skulle antas.
Utgångspunkten för nollalternativet är nuläget samt pågående detaljplaner.
Flertalet av de förändringar som är angivna i den gamla översiktsplanen är i
dagsläget genomförda och de nya detaljplanerna grundar sig på den gamla
översiktsplanenen och den fördjupande översiktsplanen för Mariestads tätort.
Det finns verksamhetsområden i den fördjupade ÖP som ännu inte tagits i anspråk
för verksamheter och som i ett nollalternativ skulle kvarstå som jordbruksmark
och inte omvandlas till områden för handel. Detaljplanering i vissa mer strandnära
områden i Mariestad kvarstår också. Inne i Mariestad finns vissa problem med
kapaciteten för reningsverket samt avstånd till närmaste bebyggelse.
De tematiska tilläggen till ÖP för vindkraft och för LIS kommer även i ett
nollalternativ utgöra grund för fortsatt planering.
Planering av vägkorridor för E20 sker enligt särskild ordning men processen för
planeringen av vägkorridorer för E20 gör att den gamla ÖPn blivit inaktuell i detta
avseende.
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2.2

Alternativ markanvändning
Kommunen ska enligt 6 kap 12 § miljöbalken redovisa rimliga alternativ att uppnå
målen med planen. Detta ska ske med hänsyn till planens syfte och geografiska
räckvidd. För översiktsplanen är den geografiska räckvidden lagstadagad. Med
rimliga alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller
programmet.4
I den nya översiktsplanen för Mariestads kommun har planarbetet inte utgått från
scenarior eller andra typer av alternativ. Istället har utvecklingsstrategier och
successiva ställningstaganden varit grunden för planarbetet. Det finns således
inga realistiska alternativ att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen. ÖPs
huvudprincip för förslag till områden med nya bostäder är förtätningar i befintliga
bostadsområden och stråk.
De fördjupade översiktsplanerna för Mariestads tätort kan ses som ett inledande
arbete till den nya översiktsplanen för hela Mariestads kommun, varvid vissa
alternativ bedömts där. Planförslagen utgår från förtätning, nya gång- och
cykelstråk och förbättrad tillgängligheten till Vänern och Tidan.
Tematisk tillägg avseende Landsbygdsutveckling i strandnära områden har tagits
fram i en planprocess enligt plan-och bygglagen. Efter varje skede har
synpunkter sammanfattats och planen bearbetats med hänsyn till dessa inför
kommande skede.
Även tematiskt tillägg Vindbruk har tagits fram i en planeringsprocess i enlighet
med plan- och bygglagen. Efter utställning av planförslaget reviderats på några
punkter genom minskning av några utpekade lämpliga områden för vindkraft,
varav ett område togs bort helt.

3.

Nya relevanta planeringsunderlag och strategiska mål
I följande avsnitt redovisas några särskilt väsentliga planeringsunderlag och mål
som tillkommit sedan den förra översiktsplanen skrevs.
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3.1

Regionala miljömål
Det finns 16 antagna miljömål. Ett nytt system med etappmål och preciseringar av
miljömålen antogs 2012. Samtliga miljömål har fått preciseringar som förtydligar
vad som avses med miljömålet. Dessa preciseringar saknar måttsatta mål, varvid
även etappmål införts, som går på tvären över alla miljömålen och ska ses som
steg på vägen till att nå miljömålen.

4

Zeteos lagbokskommentar till 6 kap 12 § miljöbalken, hämtad 2017-01-13.
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Som ett komplement till de nationella miljömålen med sina preciseringar och
etappmål har regionala tilläggsmål tagits fram för Västra Götalands län5. Målen
komplettererar de nationella målen, och tillsammans utgör de Västra Götalands
regionala miljömål. Målen är framtagna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i
samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, men övriga aktörer
i länet har haft möjlighet att medverka genom att målen varit på remiss. De nya
regionala tilläggsmålen antogs i september 2015.

3.2

Folkhälsomålen
Våren 2003 fattade riksdagen beslut om ett övergripande nationellt mål och elva
målområden för det samlade folkhälsoarbetet (Regeringens proposition
2002/03:35) Det övergripande nationella målet är ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen”. De elva målområdena är:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Utförlig beskrivning av de elva folkhälsomålen finns hos folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/.
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Faktorerna som påverkar människors hälsa är olika så som livsvillkor, omgivning,
produkter, levnadsvanor och ansvaret för dessa faktorer är fördelade mellan skilda
sektorer och nivåer i samhället. Statens folkhälsoinstitut ansvarar för den
nationella samordningen av folkhälsoarbetet.
Mariestads kommun har det lokala folkhälsomålet ”Friska och trygga
kommuninvånare med den bästa livskvalitén”. Kommunen följer den nationella
och regionala inriktningen för folkhälsoarbetet men prioriterar jämlika och
jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor och goda levnadsvanor. I
kommunens folkhälsostrategi 2014-2017 pekas tre prioriterade områden ut: 1)
Delaktighet och inflytande, 2) Trygga och goda uppväxtvillkor, 3) Goda
levnadsvanor. Folkhälsoperspektivet ska genomsyra kommunens
utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar social och
ekonomisk utveckling.
5

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Regionala miljömål för Västra Götaland, Rapport
2015:50
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Samhällsplanering och fysisk planering ska skapa förutsättningar för en god hälsa
genom att, främja fysisk aktivitet genom trygga och attraktiva gång och
cykelvägar som uppmuntrar människor till att gå och cykla i stadsmiljön, samt
skapa en aktiv och stimulerade fritid för alla åldrar med grönområden, parkmiljöer
och motionsanläggningar.
Den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommunen leds av
Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp. Folkhälsorådet är ett
samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen,
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan regleras i ett avtal
vars syfte är att förstärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet. I
folkhälsorådets uppgift ingår att utveckla och samordna det lokala folkhälsoarbetet
och verka för att folkhälsofrågorna integreras i förvaltningarnas verksamhet.
(Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2011).

3.3

Klimatanpassning
Klimatet förändras i hela världen på grund av den globala uppvärmningen. En av
2000-talet största utmaningar är att lösa den klimatpåverkan som vi människor
orsakar. Klimatförändringarna beror främst på att utsläppen av växthusgaser som
koldioxid. Användningen av fossila bränslen som eldningsolja, bensin och diesel
gör att koldioxidhalten ökar.
För Mariestads del innebär klimatförändringarna främst att det blir varmare och
blötare. Det kan medföra ökade vattennivåer i Vänern och ökade flöden i Tidan
vilket innebär att sannolikheten för översvämning, ras, skred och erosion ökar. I
dagsläget finns det en ras- och skredrisk utmed vissa delar av Tidan. Vidare finns
det också områden längs med Vänern som består av utfyllnadsmark där
stabilitetsproblem i form sjunkhål kan inträffa vid överssvämningar.

4.

Miljökonsekvenser
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Detta avsnitt redovisar de miljökonsekvenser som förväntas uppkomma vid
genomförande av översiktsplanen. Konsekvenserna bedöms mot ett nollalternativ,
vad miljökonsekvenserna kommer att bli om den nya översiktsplanen inte antas.

4.1

Nollalternativet påverkan och konsekvenser
I ett nollalternativ är det sannolikt att inflyttning från landsbygden in till staden
fortsätter, men detaljplanering i områden som utsetts som LIS kan komma att
motverka detta. Nollalternativet innebär att den planerade bebyggelsen utanför
tätorten Mariestad enbart kommer att ske i strandnära lägen eftersom nu
bebyggelse sannolikt kommer att ske i enlighet med det tematiska tillägget till ÖP,
LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära områden), som antogs 2011. Enligt
nollalternativet kommer bebyggelse på landsbygden att ske baserat på intresse
och övriga strategisk planering uteblir. Strukturerad planering av cykelnät och
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vandringsleder kommer att saknas samtidigt som bilberoendet ökar till följd av
byggande i områden utan kollektivtrafik.
I ett nollalternativ saknas förslag och åtgärder enligt klimatanpassningsplanen.
Klimatanpassningsplanen för Mariestad är ny och har inte används som
planeringsunderlag för tidigare ÖP, fördjupningar och tematiska tillägg. Därmed
saknas ett strategiskt underlag för hur man i kommunen kan arbeta för att
motverka översvämningar och andra risker kopplat till klimat.
Bullersituationen bedöms inte påverkas i någon större omfattning, även om trafik
lokalt kan öka, framförallt sommartid, till följd av förslagen på bebyggelse i vissa
LIS-områden, med syftet utvecklad turism. Utbygganden av E20 med dess
konsekvenser sker även i ett nollalternativ, men markytor som påverkas saknar
förankring i befintlig ÖP, eftersom planeringen då inte kommit lika långt.

4.2

Påverkan och konsekvenser i områden med föreslagen ändrad
markanvändning
Den nya översiktplanen föreslår byggnation inom ett urval av områden som
därmed kommer att få en förändrad markanvändning.
4.2.1

Konsekvenser i strandskyddade områden som berörs av LIS

4.2.1.1
Strandskyddade områden i Mariestads kommun
Vänern och Torsöskärgården utanför Mariestadsfjärden tillhör de största
tillgångarna i Mariestads kommun. Även Göta kanal, vars Västgötadel mynnar i
Sjötorp, lockar besökare till kommunen. Inom kommunen finns cirka 26 mil
stränder och ett stort antal öar i Vänern. Byggnation i strandnära lägen förväntas
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 till exempel kan nämnas livsmedelsbutiker, barnomsorg, kollektivtrafik och
bättre vägar.
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Kommunen ser ett starkt behov av att stärka den norra delen av kommunen, samt
att tillsammans med angränsande kommuner stärka den nordöstra länsdelen. I
denna strävan är Vänern och Göta kanal viktiga. Vatten har alltid lockat människor
till både bosättning, friluftsliv och näringsverksamhet av olika slag. Möjlighet till
etablering i attraktiva strandnära lägen med vattenkontakt bedöms kunna locka
boende och näringsliv och underlätta för friluftslivet.
Strandskyddet är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i
vattenområdet, men Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga
strandskyddet upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets
syften. Sjöar med utökat strandskydd i Mariestads kommun är Vänern (300
meter), samt Vristulven, Ymsen och Östen (sistnämnda tre har 200 meters
strandskydd).
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4.2.1.2
Förändrad strandskyddslagstiftning
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till
strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap.
miljöbalken och är i grunden en förbudslagstiftning. För att tillgodose syftena är
det förbjudet att inom strandskyddsområden genomföra vissa åtgärder, som till
exempel att uppföra nya byggnader. För att få dispens, eller för att kunna
upphäva strandskyddet i en detaljplan, krävs särskilda skäl. De sex särskilda skäl
som kan tillämpas framgår av 7 kap. 18 § c i MB.
År 2009 genomfördes vissa förändringar i strandskyddslagstiftningen.
Förändringarna innebär ett fortsatt generellt strandskydd, men också ökade
möjligheter att kunna ge dispens för åtgärder som utvecklar landsbygden om
dessa områden pekas ut i en översiktsplan som ett så kallat LIS-område
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Strandnära lägen ska stimulera den
lokala och regionala utvecklingen, vilket är befogat utanför de stora
tätortsområdena. En ny del av strandskyddslagstiftningen är också att det vid ny
dispensgivning på platser där allmänheten har tillträde idag, ska säkerställas att
det fortsättningsvis finns en fri passage för allmänheten längs vattnet. Detta
förutsatt att åtgärden inte gäller vattenanknutna anläggningar.
Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får
man, enligt 7 kap 18 d § miljöbalken, utöver de skäl som anges i 7 kap 18 § c,
även 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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Boverket och Naturvårdsverket har angivit var i Sverige kommunerna kan peka ut
områden för landsbygdsutveckling6. Vänern tillhör en mellankategori och för
Vänern gäller 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

6

Naturvårdsverket, Boverket, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning
Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012
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4.2.1.3
Mariestads LIS-områden
Kommunen har mot bakgrund av ovanstående tagit fram LIS-områden som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen7. LIS-planens utpekade områden följer
översiktsplanens övergripande principer om att lokalisera nya etableringar till de
stråk där det redan finns bebyggelseetableringar och förutsättningar för en
effektiv infrastrukturförsörjning. Indirekt medför detta att landsbygden stärks och
att befintlig service kan behållas eller stärkas.
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Följande 9 områden ingår i det tematiska tillägget till ÖP avseende LIS, se även
Figur 1:
Askevik
Moviken
Sjötorp utmed Vänern och Göta kanal
Lyrestad utmed Göta kanal
Sundsören-Ekenäs
Kryparetorp-Klippingsberg
Torsö bygdegård
Laxhall-Brommösund
Sjöängen

Figur 1 Områden som pekats ut som LIS-områden i Mariestads kommun

7

Mariestads kommun, LIS-områden, Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2011
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Samtliga områden utom Lyrestad ligger inom Vänerns strandskyddsområde, som
är 300 meter. Förutom strandskyddsbestämmelserna behöver följande aspekter
beaktas inför genomförandet av översiktsplanen:


Berörda riksintressen: Generellt gäller att områden längs Vänern berörs av
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken. Vänerns
vattenområde berörs även av riksintresse för friluftlivet enligt 3 kap.
miljöbalken (Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö). LIS-områden i
Lyrestad och Sjötorp berörs av riksintresse för kulturmiljövård och
friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken (Göta kanal). E20 utgör riksintresse för
kommunikationer, något som behöver beaktas vid planering i Lyrestad



Lövskogsmiljöer, skyddsvärda träd och nyckelbiotoper: I Moviken berörs
ytor som ingår i lövskogsinventering (naturvärdesklass 3, visst
naturvärde). I Sjötorp berör LIS-område 3d nyckelbiotop, sumpskog och
naturvärdesobjekt samt att område 3a har dokumenterats i
lövskogsinventeringen (klass 4, lägst naturvärde). I Lyrestad berörs
lövskogsinventering (klass 3) samt inventering av skyddsvärda träd. Vid
Sundsören-Ekenäs förekommer skyddsvärda träd. Områdena vid
Kryparetorp-Klippingsberg berör nyckelbiotop och objekt i
lövskogsinventeringen. Torsö bygdegård berör lövskogsobjekt (klass 4).
Laxhall-Brommösund berör lövskogsobjekt (klass 3) och skyddsvärda träd.



Fornlämningar berörs i området vid Sundsören-Ekenäs, KryparetorpKlippingsberg och Laxhall-Brommösund.



Betesmarker med naturvärden berörs vid Kryparetorp-Klippingsberg



Objekt i våtmarksinventeringen berörs i området Torsö bygdegård (klass
1, högsta naturvärde).



För samtliga områden bedöms det finnas risker kopplat till
översvämningar

Tre ytterligare områden, Snapen, Sjöberg och Västra Torsö, föreslås som LISområden i ÖPn. Det finns ingen tidigare process för att utse dessa områden.
Berörda aspekter att beakta beskrivs därför mer i detalj nedan.
Snapen, norr om Mariestad:
Området ligger inom strandskyddsområdet för Vänern. Flera andra intressen
berörs i området, som behöver beaktas vid fortsatt planläggning:


Vattenområdet berörs av riksintresse för friluftlivet enligt 3 kap.
miljöbalken (Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö).
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Hela området berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
miljöbalken (Vänern).
Delar av Vänern är utpekat som influensområde luftrum av
Försvarsmakten.
Området kring Snapen är ett populärt friluftsområde med bland annat en
badplats och för detta område behöver påverkan strandskyddets intressen
avseende friluftsliv särskilt beaktas.
I området finns också kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och ytor som
dokumenterats i lövskogsinventeringen.
Risker kopplat till översvämningar

Sjöberg, norr om Lugnås
Vid Sjöberg, norr om Lugnås, föreslås ny bebyggelse inom strandskyddsområdet
för Vänern. Förutom strandskyddet behöver följande intressen beaktas vid
kommande planering:










Vänern är riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken.
Området närmast Vänern berörs även av riksintresse för friluftlivet enligt 3
kap. miljöbalken (Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö).
Området har höga naturvärden och har dokumenterats i flera
inventeringar och planeringsunderlag. Sjöberg är utpekat som regionalt
värdefullt odlingslandskap och delar av området berörs av inventering av
skyddsvärda träd, lövskogsinventering och nyckelbiotopsinventering.
Området berörs även av kulturhistoriska intressen och det förekommer
fornlämningar i området. Söder om själva Sjöberg har en yta
dokumenterats som potentiellt förorenat område.
Motivering behövs också avseende hur området faller in under begreppet
landsbygdsutveckling samt hur infrastruktur i området är tänkt att
fungera, såsom hantering av VA, vägar m.m.
Risker kopplat till översvämningar
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Västra Torsö
Söder om Laxhall, i förlängningen av övriga föreslagna LIS-områden i området
Brommösund-Laxhall, föreslås ett område som kommer att tillgängliggöras genom
att väginfrastrukturen längs med vattnet knyts samman och öppnas för passage
från Södra Torsö. Följande aspekter behöver beaktas inom kommande planering:


8

Området berörs av Vänerns riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
miljöbalken och riksintresse för friluftlivet enligt 3 kap. miljöbalken
(Vänern-Djurö, Brommö, Torsö och Fågelö). För det redan föreslagna LISområdet vid Laxhall-Brommösund har Länsstyrelsen i sitt
granskningsyttrande över LIS-planen8 bedömt att ytorna är olämpliga och
riskerar att utgöra påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011-04-19, dnr 401-684-2011
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Risker kopplat till översvämningar

4.2.1.4
Sammantagen bedömning av ÖPs påverkan på strandskyddade
områden till följd av LIS
De områden som ingår i LIS-planen har analyserats på en översiktlig nivå med
avseende på allemansrättslig tillgänglighet och värden för djur- och växtlivet med
hjälp av GIS-analyser. Befintligt underlag över områden med höga värden för
djur- och växtliv från berörda myndigheter har använts. Hänsyn har tagits till
längre sträckor av obebyggd och oexploaterad strand, då sådana områden är
särskilt viktiga för strandskyddets båda syften. Intresseföreningar har bistått med
information till LIS-planen genom samråd. I kommande detaljplaneskeden inom
LIS-områdena ska fördjupade utredningar av översvämningsriskerna utföras.
LIS-områdena i det tematiska tillägget upptar totalt en strandlängd av cirka 12,5
km vilket motsvarar 1,7 % av kommunens totala strandlängd. Av dessa områden
består 3,5 km av stränder där strandskyddet redan är upphävt p.g.a detaljplaner.
Det måste dock beaktas att strandskyddet återinträder när en detaljplan för ett
område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan, detta enligt 10 a § i lagen
om införande av miljöbalken (1998:811).
Även om hänsyn tagits till längre sträckor av obebyggd och oexploaterad strand,
föreslås relativt långa sträckor längs Vänerns stränder som LIS-områden.
Områdena omfattas också av riksintresse för friluftslivet, dvs dessa områden kan
anses ha särskilt starkt intresse för strandskyddets syften och allmänhetens
tillgänglighet. Det är viktigt att nya privata bostadstomter inte inverkar negativt
på områden som idag flitigt utnyttjas av allmänheten, såsom exempelvis populära
badplatser eller naturhamnar.
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Vid utökad turism i områdena, framförallt i Vänerskärgården, behöver hänsyn tas
till områden som är mer känsliga för störning, som till exempel
fågelskyddsområden, vid planering av organiserad friluftsverksamhet. Under
förutsättning att hänsyn tas finns goda förutsättningar för att lyfta områdenas
värden för friluftsliv. Detta genom planerade cykelleder, vandringsleder,
kanotleder, mer tillgängliga badplatser och kvarstående eller förbättrad service.
För att motverka en ökad bilturism in i områdena bör lösningar för kollektivtrafik
undersökas, som t.ex. badbussar sommartid.
I områden med risk för översvämning behöver hänsyn tas till regeln om fri
passage vid dispensgivning, förutom risker förenat med byggnationen i sig.
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 ska kunna hindras
från att nå ny bebyggelse i Vänerområdet.
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Länsstyrelsen har i utställningsyttrande 2007 över ”Fördjupad översiktsplan för
Mariestad” 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 ska säkras mot översvämning på motsvarande sätt. Kommunen
har för avsikt att beakta dessa rekommendationer men även att ta hänsyn till
lokala variationer och eventuellt kommande revidering av Vänerns vattenstånd.
Under förutsättning att fortsatt detaljplanering innebär hänsynstagande till andra
intressen i de berörda områdena, bedöms påverkan på strandskyddet i kommunen
i stort som litet i förhållande till de 16 mil stränder som finns i kommunen.
4.2.2 Konsekvenser i övriga föreslagna bebyggelseområden
I ÖP föreslås förtätningar i orterna Sjötorp, Lyrestad, Ullervad och Lugnås.
Berörda aspekter att beakta i kommande planering beskrivs för respektive
område.
4.2.2.1
Sjötorp
Sjötorp är en viktig stödpunkt för turismen längs kanalen, som är ett turistmål av
internationell klass. Under senare år har cykelturismen längs kanalens dragvägar
utvecklats starkt. I Sjötorp föreslås områden för byggnation som berör flera
riksintressen som behöver beaktas inför genomförandet av ÖP;




Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken (Vänern),
Riksintresse för kulturmiljövård (Göta kanal)
Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken (Göta kanal).
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För områden inom 300 meter från Vänern kan även strandskyddet behöva
beaktas, då det kan komma att återinträda vid upphävande av detaljplan.

Figur 2 Föreslagen bebyggelse i Sjötorp
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4.2.2.2
Lyrestad
Lyrestad ligger i korsningen mellan Göta kanal och E20, ca 15 km nordost om
Mariestad. Även Kinnekullebanan korsar kanalen i Lyrestad. I Lyrestad föreslås
områden som delvis ligger strandnära.
Följande behöver beaktas för genomförandet av ÖP:

Närheten till E20, som utgör riksintresse för kommunikation, behöver
beaktas vid planering av ny bebyggelse.

Riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken

Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken (Göta kanal) och
förutsättningarna för utvecklad turism.

Strandskyddsbestämmelserna
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Figur 3 Föreslagen bebyggelse i Lyrestad

4.2.2.3
Ullervad
I ÖP pekas nya områden ut mot bakgrund av att de anses lämpliga för ny
bebyggelse genom närheten till befintlig bebyggelse och närheten till
kollektivtrafik. Bostadsbebyggelse intill Tidan föreslås, i ett område som inte
omfattas av strandskydd idag. Aspekter som behöver beaktas inför
genomförandet av översiktsplanen är:





Strandskyddet. Strandskyddet återinträder om befintliga detaljplaner
upphävs, varvid särskilda skäl behöver motiveras. Regeln om fri passage
att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade
byggnaderna eller anläggningarna behöver också beaktas
Risker kopplat till översvämningar vid byggnation i strandnära lägen.
Det norra området berör objekt i lövskogsinventeringen (klass 3).
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Figur 4 Föreslagen bebyggelse i Ullervad
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4.2.2.4
Lugnås
Lugnås ligger på pendlingsavstånd från Mariestad. Aspekter som behöver beaktas
är;

Kinnekullebanan som går genom samhället. Järnvägen behöver beaktas
ur säkerhetssynpunkt samt med avseende på buller vid planering av nya
bostäder.

Björsäters radby, som är riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap.
miljöbalken.

Figur 5 Föreslagen bebyggelse i Lugnås
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4.2.2.5
Sammantagen bedömning av ÖPs påverkan på övriga planerade
bebyggelseområden
För områden som ligger nära större vägar och järnväg, som i Lyrestad och
Lugnås, behöver riktvärden för buller beaktas.
Konsekvenser för riksintressen till följd av ÖP beskrivs i avsnitt 4.3. Riksintressen
som berörs är framförallt riksintresset för rörligt friluftsliv vid Vänern samt
riksintressena för kulturmiljövård och friluftsliv vid Göta kanal. Vid utformning av
bebyggelse i Lugnås behöver närheten till riksintresset Björsäters by beaktas. Den
nya etableringen är dock inne i Lugnås, varvid konsekvenserna för riksintresset
bedöms vara små.
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Översiktsplanen innebär förslag till ytterligare bebyggelse i ett urval områden där
de flesta föreslagna områden ligger i strandnära lägen. Konsekvenser som
behöver beaktas till följd av detta är strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.
miljöbalken. Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och den upphör
att gälla eller ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet. Om man då
vill upphäva skyddet eller få dispens måste det prövas på nytt mot de nu gällande
reglerna. Strandnära bebyggelse innebär alltid en risk för konsekvenser till följd av
översvämningar.
4.2.3

Konsekvenser av förtätningen av områden i Mariestads samhälle
Det finns två antagna fördjupningar för Mariestads gällande översiktsplan, ÖP 03.
Den ena behandlar utvecklingen i Mariestads tätort som antog 2013 och den
andra utvecklingen precis norr om Mariestads tätort som antogs 2010.

4.2.3.1

Fördjupad översiktsplan för Norra Mariestad
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Norra Mariestad är att redovisa hur
bebyggelse, framförallt bostäder, på bästa sätt kan inrymmas. Dessutom ska den
visa vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och
friluftsområden och till stadens centrum. Det är i det här området som Sjölyckan
ligger och där kommunen har sålt ett flertal tomter.

4.2.3.2

Fördjupad översiktplan för Mariestads tätort
Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort
är att beskriva hur Mariestad kan uppnå vision 2030 som är att; förbättra
livskvaliten, öka antalet invånare samt verka för en hållbar utveckling. Principerna
som styr den fördjupade översiktsplanen är; Aktivera och synliggöra strandlinjen,
koncentera det koncenterande och tillgängliggöra på ett nytt sätt.
Stor vikt ligger på sociala värden som i sin tur ska leda till ökad inflyttning av nya
invånare och näringslivsutveckling. Som ett led i detta har Mariestad identifierat
sociala nyckelplatser. Dessa platser kan vara olika beroende på kön, ålder,
etnicitet, inkomst och bakgrund ger olika förutsättningar och behov.
Den fördjupade översiktsplanen för Mariestads kommun har resulterat i ett antal
nya detaljplaner för Mariestads tätort. Bland annat har kommunen har tagit fram
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ett detaljplaneprogram för Inre hamnen, bryggan och piren som i stort sätt följer
upplägget i den fördjupade översiktsplanen. Vidare har en rad bostadsområden i
enlighet med den fördjupade översiktsplan för Mariestads tätort vuxit fram som
Hamnens radhuskvarter, Strandgårdens hyreslägenheter och Nya Ekudden som nu
rymmer hundratals familjer i villor. Pågående etableringar är Sjölyckan och
Marieäng. Sjölyckan är ett område norr om Mariestad där det getts plats åt
villatomter med en fantastisk vy över Vänern.9
Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar fasta på de övergripande principerna i
översiktsplanen om att stärka nätverk och infrastruktur för olika trafikslag samt
att koncentera bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och
service. Förtätning är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom en
sammanhållen bebyggelse skapar stöd för kollektivtrafik, nyttjar befintlig
infrastruktur samtidigt som det främjar möten och interaktion mellan de som bor
och verkar i staden.
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Det är viktigt att vid ny bebyggelse säkerställa handlingsutrymme och balansgång
mellan förtätning och stegvis utbyggnad av tätorten. Här tillämpar kommunen två
principer. För det första ska centrala tomter inom redan planlagd mark bebyggas
genom exempelvis omvandling av industrifastigheter som inte längre används. För
det andra pekas ett antal områden ut som är lämpliga för kommunens
bebyggelseutveckling, där nyetablering sker på naturmark, se figur 6.

9

www.drömlägemariestad.se
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Figur 6 Förtätningar och nya bebyggelseområden inne i Mariestads tätort.
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4.2.3.3

Bebyggelseförtätning på redan planlagd mark
Här prioriteras områden för omvandling av fastigheter längs de stora vägarna som
Stockholmsvägen, Göteborgsvägen, och Marieforsleden. Längs dessa vägar
bedöms möjligheten till funktionsblandad bebyggelse att vara som störst. I många
av husen ska näringsverksamheter ske på bottenvåningen. Förtätning längs med
de här vägarna förväntas också medföra goda förutsättningar för
kollektivtrafikförsörjning.
Tillståndsansökan är inlämnad för att utöka verksamheten vid reningsverket.
Detta i syfte att utöka kapaciteten samt åtgärder för att kunna minska
skyddsavstånd till bebyggelse.
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För att förtätning ska kunna ske inom tätorten kan det krävas att industrimark
åtgärdas och renas innan annan bebyggelse eller verksamhet är möjlig. Vidare ska
hänsyns tas till buller från vägtrafik samt till närboende.
4.2.3.4

Ny bebyggelse på naturmark
Den nya bebyggelsen på naturmark ligger i nära anslutning befintlig bebyggelse.
Kommunens målsättning är här att trots att naturmark tas i anspråk ska leda till
förbättrad tillgänglighet till tätortsnära naturmark. Detta ska ske genom att det
nya gränsområdet till naturmark utformas med särskild vikt på allmänhetens
tillgänglighet. Det största området för ny bebyggelse på naturmark är Sjölyckan.
Kommunen har redan detaljplanelagt delar av området och sålt tomter till nya
hus. Kommunens ambition är en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer.

4.2.3.5

Konsekvenser till följd av förtätningen av Mariestads samhälle
I miljöbedömningen till den fördjupade översiktsplanen tar de framförallt upp två
problem, att det finns problem med kommunens VA-system och att reningsverket
inte har kapacitet att ta hand om allt spillvatten vid riklig nederbörd eftersom
dagvatten då läcker in i spillvattensystemet.
Dagvatten är ett stort problem inom staden eftersom kommunens
dagvattenledningar och avloppsledningar är hårt belastade. Det är framförallt
dagvattnet som orsakar översvämningar i källare och gator eftersom få
fördröjningsmagasin finns. Kommunens plan för dagvattenhanteringen är att den i
större utsträckning ska tas om hand genom infiltration lokalt inom fastigheten och
i andra hand fördröjas till ett infiltrationsmagasin innan det leds vidare.10 I
Sjöhagaparken planeras en dagvattenanläggning med kapacitet för dagvatten från
östra Mariestad.
Det finns alltid en risk för översvämningar när bebyggelse sker i strandnära
områden. För att minska riskerna från översvämningar har kommunen vid
bebyggelse nära vattnet ställt krav på att byggnaderna anpassas så att de bättre
klarar av om översvämningar i inträffar. Vidare har kommunens som mål att deras
dagvattenhantering blir bättre så att översvämningsrisken i källare minskas.
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4.2.4 Konsekvenser i andra områden med ändrad markanvändning
Översiktsplanen innebär föreslagna områden för byggnation inne i Mariestad samt
i orterna Sjötorp, Lyrestad, Ullervad, Lugnås samt LIS-områden
Utöver





dessa berör översiktsplanen följande etableringsområden:
E20
Utvecklat cykelnät samt vandringleder
Byggnation i stråk längs befintlig bebyggelse, se ”Radby 2.0 i Figur 7.
Vindbruk

10

Mariestads kommun, Miljöbedömningen till den Fördjupade översiktsplanen för
Mariestads tätort.

Mariestad - MKB för översiktsplan
Unr 1320025741

22 av 50

Det är en pågående breddning av E20 förbi Mariestad. Den norra sträckningen är
klar där Trafikverket har kommit fram till att blå korridor är det bästa alternativet.
För den södra delen pågår fortfarande utredning om sträckningen av
vägkorridoren. Här är det viktigt att man tar hänsyn till Lugnåsberget som är
skyddat genom riksintresse för naturvård påverkas så lite som möjligt.
I ÖP föreslås utveckling av cykelnätet och vandringsleder i Mariestads kommun.
Utveckling av bebyggelsen föreslås kunna göras i stråk längs befintlig bebyggelse.
Avseende åtgärder som innebär en påverkan på lokala natur- och kulturmiljöer,
behöver etableringarna anpassas utifrån lokala förutsättningar och relevant miljöoch/eller kulturmiljölagstifting tillämpas.
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Kommunen antog en vindbruksplan år 2010 där ett antal områden föreslås för
vindkraft. Dessa trots att det saknas riksintresseområden för vindbruk i
kommunen. Vid utpekande av områden har hänsyn så långt som möjligt tagits till
riksintressen och Natura 2000-områden, men även här kan lokala natur- och
kulturmiljöer komma att påverkas av vindkraftsetableringen. Under förutsättning
att hänsyn tas till lokala förhållanden bör vindkraftsplanen kunna genomföras utan
stora konsekvenser på andra intressen. Detta eftersom områdena har pekats ut
genom strategisk planering. Försvarets intressen behöver dock fortsatt beaktas.

23 av 50

Mariestad - MKB för översiktsplan
Unr 1320025741

Figur 7 Områden utanför Mariestads tätort som berörs av bebyggelse och andra
etableringar. Begreppet ”Radby 2.0” innebär möjlighet till förtätning längs
befintliga vägar.
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4.3

Påverkan och konsekvenser för riksintressen
4.3.1 Allmänt om riksintressen
Ett område är riksintresse enligt 3 kap MB om det är ganska unikt i landet eller i
en region. Det är de statliga sektorsmyndigheterna som ska precisera vilka
områden som är av riksintresse i ett visst avseende.11 Exempelvis ska
Naturvårdsverket bedöma vilka områden som är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv, Riksantikvarieämbetet vilka områden vilka områden som är av
riksintresse för kulturmiljövård och Trafikverket vilka områden som är av
riksintresse för flygplatser osv. De centrala myndigheterna sammarbetar med
länsstyrelsen vid framtagandet av riksintressen.

11

Myndighetsansvaret regleras i förordning (1998:896) om hushållningen av mark- och
vattenområden.
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I 4 kap miljöbalken har lagstiftaren angett ett antal geografiska områden i landet
som är av riksintresse. I 4 kap är områden enbart av riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård och/eller friluftsliv. Vänerns öar och strandområde är riksintresse
enligt 4 kap 2 § MB. Det innebär att turismens och friluftslivets intressen, främst
det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid tillåtligheten av
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Ingrepp får endast ske om det
inte påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Natura 2000- områden
är alltid riksintresse enligt 4 kap MB.12
4.3.2 Friluftsliv
Inom Mariestads kommun är följande områden intressanta för friluftslivet enligt 3
kap 4 § MB:13
-

-

-

Brommö-Torsö-Fågelö, natursköna strand- och skärgårdsområden med
nästan helt ostörda stränder. Området berör också riksintresse för
naturvård.
Djuröarkipelagen som utgörs av ett 70- tal öar, holmar och skär.
Djuröarkipelagen är en isolerad, ostörd och naturskön skärgård mitt i
Vänern som besöks av båtfolk från hela Vänern samt kanalfarare.
Göta kanal, ”Sveriges blå band” sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till
Karlsborg vid Vättern. Merparten av kanalen går genom öppet
åkerlandskap och längs kanalen finns alléplanteringar med framförallt
oxel, lönn och lind.

Vidare är Vänerns öar och strandområde är riksintresse friluftsliv enligt 4 kap 2 §
MB. Det innebär att turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga
friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid tillåtligheten av exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön. Ingrepp får endast ske om det inte påtagligt kan skada
områdets natur- och kulturvärden.
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4.3.2.1
Påverkan på riksintresset friluftsliv i den nya översiktsplanen
Nedan kommer påverkan och konsekvenserna på riksintresset friluftliv att
beskrivas.
Brommö-Torsö-Fågelö
Öarna Brommö- Torso och Fågelö med tillhörande småöar och skär består av ett
område av småbruten kustmiljö med fina sandstränder i flera olika väderstreck.
Området ger goda förutsättningar för bad, strövande, bär- och svamplockning,
fritidsfiske och naturstudier. Områdets anses vara av särskilt intressant för
naturstudier och är en av Sveriges största insjöskärgårdar.
Kommunen har på Västra Torsö, söder om Laxhall, således i ett område som
berörs av riksintresset för friluftsliv enligt både 3 och 4 kap MB, föreslaget ett LIS12

Se 4 kap 8 § MB.
Områden med riksintresse för friluftliv enligt 3 kap 6 § MB, Naturvårdsverkets beslut
1987-12-21, Länsstyrelsen för Västra Götalands län.
13
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område. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande ansett att området är
”synnerligen olämpligt” för LIS. Detta eftersom området utgör riksintresse för
friluftsliv, 3 kap 6 § MB förutom de geografiska bestämmelserna i 4 kap 2 § MB.
De tar vidare upp att det är viktigt att områdets karaktär som i huvudsak är
oexploaterat och opåverkat bevaras samt att tillgängligheten till stränder och
andra attraktiva områden bibehålls.14
Kommunen har efter länsstyrelsen yttrande och i samband med den nya
översiktsplanen lagt till ytterligare ett LIS- område på Torsö i närheten av det
tidigare föreslagna. Länsstyrelsen har inte yttrat sig angående det nya LISområdet.
En exploatering av Västra Torsö genom att kommunen erbjuder strandnära tomter
kan komma att försvåra tillgängligheten för allmänheten eftersom exploatering
sker i ett område som till stor del är opåverkat. Det strider också mot
kommunens ställningstagande att det är betydelsefullt att kommunen ska erhålla
ett tillgängligt friluftsliv för att utveckla potentialen bland annat för
besöksnäringen och lokala boendemiljöer. Kommunen strävar vidare efter att
genom detaljerad planering säkerställa tillgänglighet för friluftslivet samt
möjliggöra balans mellan allmänna och enskilda intressen.
Ytterligare områden som är skyddade enligt 4 kap MB
I Lyrestad ligger samtliga LIS-planer inom områden som både berörs av rörligt
friluftsliv enligt 4 kap MB och ligger inom områden som berörs av Vänerns
strandskydd.
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Djuröarkipelagen
Djuröarkipelagen är en isolerad, ostörd och naturskön skärgård mitt i Vänern. Här
finns skyddade naturhamnar, möjligheter till bad i rent vatten och fin
strövterräng. Djuröarkipelagen är Nationalpark och det rörliga friluftslivet kommer
inte att påverkas av den nya översiktsplanen.
Göta kanal
Göta kanal berörs både av riksintresset för friluftsliv15 och riksintresset för
kulturmiljövård. Göta kanal går genom ett omväxlande och naturskönt landskap
och det finns goda förutsättningar för båt- och kanotsport samt cykling. Kanalen
är vidare internationellt känd och ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska
byggnadsverk. Dessutom är kanalen en attraktiv vattenväg för fritidsbåtar och ett
stort utflyktsmål för landbaserade aktiviter. Camping, stugbyar, strövterräng,
intressanta natur- och kulturmiljöer, goda förutsättningar för båt- och kanotsport,
cykling och bad bidrar till områdets värden för friluftslivet. Gästhamnar finns bland
annat i Sjötorp, Lyrestad, Töreboda. Forsvik och Karlsborg.
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LIS-områdena i Lyrestad och Sjötorp berörs av riksintresse för kulturmiljövård och
friluftsliv enligt 3 kap MB (Göta kanal). Det är här viktigt vid planerandet av ny
bebyggelse att man säkerställer framkomligheten längs med kanalen exempelvis
genom utveckling av cykelvägar och att ny bebyggelse inte har strandtomter utan
att man sparar en bit mot kanalen som allmänheten kan nyttja.
4.3.3 Kulturmiljö
Syftet med att avsätta kulturmiljöer som riksintresse är att skydda, vårda och
sprida kunskap om det fysiska kulturarvet. Riksintressen ska bevara historiska och
miljömässiga värden i det levande kulturlandskapet. Inom Mariestads kommun
finns det åtta områden som har klassats som riksintresse för kulturmiljön.
Tre av dessa återfinns i Mariestads stadskärna;
1. Gamla stan, fängelset, Residenset
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Utanför stadskärnan är;
2. Göta kanal
3. Stora Eks Herrgård, ett område präglat av herrgårdsmiljö
med ett av de främsta exemplen på frihetstidens
arkitektur (1700-talet).
4. Sveneby säteri präglas av herrgårdsmiljö med välbevarad
bebyggelse.
5. Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn, området i
anslutning till sjön Östen speglar Valboslättens
bebyggelsehistoriska utveckling från järnålder och framåt.
6. Karleby, området är klassificerat som ett av områdets
bästa bymiljöer med radbyns typiska planmönster och
höjdläge.
7. Lugnåsberget, berget präglas av ett som ett karaktäristiskt
odlingslandskap, där kvarnstensbrytningen spelat en viktig
roll i bygdens ekonomi sedan tidig medeltid.
8. Björsäter, en kyrkby väster om Mariestad. Byn har
karaktären av en radby och den är i mycket liten
omfattning påverkad av 1800-talets skiften.
Gårdsbebyggelse går på rad längs en rullstensås och i
området finns även en kyrka, prästgård och skola.

4.3.3.1
Områden inom riksintresse kulturmiljö som berörs av översiktsplanen
Den nya översiktsplanen har större ingen större påverkan på de olika områden
som har klassats som riksintresse för kulturmiljövård. Kommunens mål är att
bevara och skydda riksintressena för kulturmiljövården eftersom de berikar den
lokala livsmiljön. Vid Göta kanal har områden i Lyrestad och Sjötorp har klassats
som LIS-områden. Beroende på hur dessa områden bebyggs påverkar de
riksintresset för kulturmiljövård. Det är viktigt att ny föreslagen bebyggelse i
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närheten av radbyarna utformas i enlighet med tidigare bebyggelse så att det inte
stör landskapsbilden.
Vid utformning av ny planerad bebyggelse i Lugnås behöver närheten till
riksintresset Björsäters by beaktas. Den nya etableringen är dock inne i Lugnås,
varvid konsekvenserna för riksintresset bedöms vara små.

4.3.4 Naturmiljö
Inom Mariestads kommun finns sju områden som är av riksintresse för
naturmiljövård:
1. Kalvöarna, är riksintresse, naturreservat, natura 2000- och
fågelskyddsområde och ligger i Mariestads skärgård och ligger i
kommunens norra del, ovanför Torsö.
2. Hovden och västra Brommö, är riksintresse, naturreservat och natura
2000- område. Området tillhör, liksom Kalvöarna, Mariestads skärgård och
ligger benägen i Mariestads nordvästra del.
3. Ymsen och Fredsbergs mosses, Ymsen är ett Natura 2000-område som
utgörs både av sjön Ymsen och våtmarksmarksområdet Fredsbergs
mosse.
4. Djurö, Djuröarkipelagen, som har ett isolerat läge mitt i Vänern, består av
ett 70-tal öar, holmar och skär, där de mindre skären och öarna är helt
öppna. Djurö är också nationalpark.
5. Lugnåsberget, är ett stort opåverkat platåberg och här finns lövskogar i en
trakt som annars främst domineras av barrskog.
6. Östen, sjön Östen är en grund och näringsrik lerslättsjö, som delas med
de två andra kommunerna Töreboda och Skövde.
7. Låstad-Binneberg, är ett område i slättbygd med ett brett bälte av
parallella låga moräner som svagt reser sig över lerslätten.
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4.3.4.1
Områden av riksintresse för naturmiljön som berörs av
översiktsplanen
Inga av riksintressena för naturvård berörs direkt av de föreslagna åtgärderna i
översiktsplanen. Möjligen kan områden lokalt beröras av åtgärder som föreslagen
förtätning längs befintliga vägar eller planerade cykelbanor och vandringsleder.
Kommunens målsättning är att använda riksintresset för att skydda och berika
den lokala livsmiljön.
4.3.5 Kommunikationer
De större vägar och järnvägar som går genom Mariestads kommun utgör
riksintresse för kommunikationer.16 Mariestad anser det avgörande för
kommunens utveckling att kommunikationerna på land- och vatten förbättras.
Kommunen ska vidare verka för att standarden på E20 och väg 26 höjs samt att
det sker en modernisering av Kinnekullebanan. Detta tillsammans med
16
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trafikverket, Västra Götalandsregionen och övriga kommuner. Kommunen
framhåller också att det vid detaljerad planering krävs att både nationella och
lokala intressen balanseras.

\\ramse\pub\got1\smi\2016\1320025741\4_leverans\mkb mariestad 20170210_utkast till kn.docx

4.3.5.1
Område av riksintresse för kommunikationer som berörs av den nya
översiktsplanen
I dagsläget pågår en utbyggnad av E20 förbi Mariestad där den ska byggas ut till
en mötesfri landsväg på en cirka 17 km lång sträcka. Den nya sträckningen norr
om Mariestad är fastställd medan arbete fortfarande pågår för sträckningen söder
om Mariestad. Blå korridor visar sträckningen norr om Mariestad.

Figur 8: Karta över E20 och studerade alternativ norr om Mariestad. Ur
samrådsunderlag 2016-06-21 (Trafikverket)
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Figur 9 Utredningskorridor för E20 sydväst om Mariestad. Ur
planläggningsbeskrivning 2016-05-17 (Trafikverket)
E20s riksintresse har ett utökat byggnadsförbud till 50 meter respektive 30 meter
utanför planlagt område. Både Lyrestad och Lugnås ligger nära E20 och det är här
viktigt att ta hänsyn till den nya sträckningen samt det buller och föroreningar
som vägen medför.
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4.3.6 Yrkesfisket
Inom Mariestads kommun är Vänern och Ymsen riksintresse för yrkes- och
fritidsfiske.17 Det innebär att dessa sjöar ska skyddas så långt som möjligt från
övergödning och föroreningar.
Här är det viktigt att se till att det finns ett fungerade VA-system för fast- och
fritidsbebyggelse. Kommunens målsättning är att alla avlopp som utmynnar i sjöar
ska vara godkända på sikt samt att utsläpp från båtar endast ska ske i hamnar
med särskilda tömningsanordningar. Kommunen arbetar aktivt för att bibehålla
och förbättra vattenkvaliten i sjöar och vattendrag samt att yrkesfisket ska
undvikas i känsliga miljöer så att inte vattenkvaliten försämras. Vidare framhåller
de att det är viktigt att yrkesfisket bedrivs i sådan omfattning att även fritidsfisket
kan utvecklas.

17
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4.3.7 Totalförsvaret
Stora delar av Mariestads kommun ligger inom riksintresset för totalförsvaret.
Förvarets intressen kan framförallt påverka vid uppförande av höga byggnader
som master och vindkraftverk.

4.4

Påverkan och konsekvenser för relevanta miljömål
4.4.1 Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet ska uppnås.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Begränsad miljöpåverkan”

Bebyggelse i områden utan kollektivtrafik (skapar ett bilberoende)

Etablering av handel utanför stadskärnan (skapar ett bilberoende)

Utbyggnad av E20 och andra vägar (ökad trafik, ökade utsläpp)

Byggande i strandnära lägen
Fyra regionala tilläggsmål:
En ekonomi oberoende av fossila bränslen till 2030
Minskade utsläpp av växthusgaser, mål för 2020 och 2030
Ökad andel förnybar energianvändning, mål för 2020 och 2030
Minskad klimatanvändning från vår konsumtion, mål för 2030
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4.4.1.1
Konsekvenser till följd av ÖP
År 2009 antog Mariestad Töreboda och Gullspång en gemensam energi- och
klimatplan vars målsättning är att utsläppen ska vara 15% lägre år 2020 jämfört
med år 2004. År 2013 var utsläppen 15% lägre än 2005. Samtidigt planeras ny
bebyggelse i glesbygd, som kommer att bidra till ökad biltrafik, eftersom
kollektivtrafiken i dessa områden inte alltid är tillfredsställande. ÖP uttrycker en
ambition om att arbeta med åtgärder för att uppmuntra biltrafik som går på
alternativa bränslen.
Lokalt producerad förnybar energi stod år 2013 för c:a 18% av kommunens totala
energianvändning. Lokal elproduktion stod för c:a 15% av den totala
elförbrukningen. Trenden är svagt uppåtgående under perioden 2004 till 2013.
Under planperioden förväntas en breddning av E20 förbi Mariestad att bli klar. Den
nya sträckningen norr om Mariestad är planlagd medan den södra sträckningen
arbetar Trafikverket med flera alternativ på var vägkorridorena ska gå.
Breddningen av E20 kommer att innebära trafiksäkerhetshöjande åtgärder men
bedöms också innebära ett ökat trafikflöde, vilket inte inverkar positivt på
miljömålet.
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Byggande i strandnära lägen skapar risker kopplat till översvämningar och det är
viktigt att rekommendationer avseende höjdsättning följs.
Vid utpekande av områden för vindbruk har hänsyn så långt som möjligt tagits till
riksintressen och Natura 2000-områden. Därmed bedöms vindbruksplanen kunna
bidra positivt till miljömålet utan att andra miljömål berörs på ett oacceptabelt
sätt18.
4.4.2 Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”frisk luft”.

Ny bebyggelse (ökad trafik)

Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (ökad trafik)

Nya industriverksamheter (luftutsläpp)

Ökad befolkningsmängd innebär en ökad förbränning av avfall.
Fyra regionala tilläggsmål:
Minskade utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider
(NOx) ha minskat till 17 000 ton per år.
Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen: År 2020 ska utsläppen av
flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till 29 000 ton per år.
Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5): År 2020 ska utsläppen av partiklar
(PM2,5) ha minskattill 2 500 ton per år.
Minskade utsläpp av svaveldioxid: År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid
(SO2) ha minskat till 3 000 ton per år
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4.4.2.1
Konsekvenser till följd av ÖP
Luft i Väst arbetar för en bättre luftkvalitet och värnar luftvårdsfrågor i västra
Sverige. Verksamheten omfattar luftföroreningsmätningar, emissionskartläggning
och spridningsberäkningar. Luft i Väst samordnar och skapar samarbeten mellan
olika kommuner och företag.
En ökad inflyttning till Mariestads kommun kommer innebära ökning av trafiken i
kommunen. Dessutom kommer mängden avfall att öka vilket innebär en ökad
mängd förbränning. Nya industriverksamheter kan också innebära ökade
luftutsläpp. Bedömningen är dock att det inte kommer att påverka luftmiljön till
sådan utsträckning att de regionala målen inte kommer att kunna uppnås.
Miljömålet god bebyggd miljö har regionala mål som skall förebygga och främja
möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt, vilket också påverkar
utsläppsnivåerna positivt. Ett arbete med miljömålet som följer de regionala
tilläggsmålen kommer också betyda att kommunen arbetar med folkhälsomålet
”sunda och säkra miljöer” genom att gränsvärden inte överskrids.
18
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4.4.3 Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Bara naturlig försurning”

I försurningskänsliga områden kan avverkning av skog bidra till ökad
försurning

Svavel- och kväveutsläpp (utsläpp biltrafik, industri)
Tre regionala tilläggsmål finns:
Färre försurade vatten: År 2020 ska högst 30 procent av sjöarna och 15
procent av vattendragen i länet vara försurade.
Minskade utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider
(NOx) ha minskat till 17 000 ton per år.
Minskade utsläpp av svaveldioxid: År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid
(SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.
4.4.3.1
Konsekvenser till följd av ÖP
Enligt ÖP uppnår kommunens sjöar och vattendrag uppnår, oberoende av
kalkning, sämst status med avseende på försurning enligt förordningen
(2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. I vissa LIS-områden
kommer avverkning behöva ske för att göra plats för ny bebyggelse, något som
kan inverka negativt på miljömålet om markförhållandena är känsliga avseende
försurning. Även omdragning av E20 påverkar skogsmark.
Ökad trafik genom ny bebyggelse i glesbygd samt utbyggnad av E20 kommer
bidra till ökad trafik och därmed högre utsläpp av kväveoxider. En gemensam
energi- och klimatplan för Mariestad Töreboda och Gullspång togs fram 2009 med
målsättningen att utsläppen ska sjunka.
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4.4.4 Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”giftfri miljö”.

Planlagt område vid förorenade markområden

Ny bebyggelse (exponering av hälso- och/eller miljöfarliga ämnen i
byggmaterial)

Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (exponering av hälso- och/eller
miljöfarliga ämnen i byggmaterial)

Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner)
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Fyra regionala tilläggsmål:
Minskning av farliga ämnen: År 2020 ska förekomsten av ett visst antal
ämnen i slam och utgående vatten från kommunala reningsverk successivt
minska jämfört med år 2010.
Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten: År 2020 ska uppmätta
halter av substanser från växtskyddsmedel i länet inte överskrida
riktvärdena för negativa effekter
Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa
eller miljön ska åtgärdas (flera underkategorier till målet)
Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn: År 2020 ska
andelen certifierade ekologiska livsmedel utgöra minst 50 procent av den
offentliga sektorns totala livsmedelsbudget
4.4.5 Konsekvenser till följd av ÖP
Det finns planer på att bygga på gammal förorenad mark där främst gammal
industrimark inne i Mariestad planeras att ta i anspråk. Noggranna
markundersökningar för bedömning av hälso- och miljöpåverkan bör göras.
Exploateringen måste hålla ett långsiktigt perspektiv.
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Många byggmaterial kan avge emissioner av ämnen som kan vara skadliga för
människor och/eller miljön, eller innehålla ämnen som är under utredning hos
kemikaliemyndigheterna. Materialen kan också vara dåliga ur ett
livscykelperspektiv. Ett giftfritt byggande bör vara en del av Översiktsplanen.
Olika certifieringssystem finns att tillgå för att säkra sunda hus och byggnader.
Avfall från hushåll och verksamheter är också en källa till spridning av giftiga
ämnen till miljön och sekundärt också till människor. God avfallshantering skall
beaktas för all kommunal och privat verksamhet. Avfallshantering i Östra
Skaraborg ansvarar för avfalls- och sophämtningen i kommunen. Hushållsavfall
körs till Skövde Värmeverk där det omvandlas till fjärrvärme och elektricitet.
Biologiskt avfall transporteras till en biogasanläggning i Falköping. Grov- och
industriavfall transporteras till Bångahagens avfallsdeponi i Mariestad för
förbränning. Vid Bångahagen pågår ett täckningsarbete av gammalt deponerat
avfall. Lakvatten från deponin kan innehålla miljögifter och samlas därför upp för
att renas i kommunens avloppsreningsverk. En ökad inflyttning innebär att mer
avfall produceras. Kommunen bör planera för ökade volymer i sitt arbete med en
avfallsplan. Ökade volymer som förbränns kommer också ha en inverkan på
Miljömålet ”frisk luft” (se ovan).
4.4.6 Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”säker strålmiljö”.

Nybyggnation i områden med radonrisk
Inga regionala tilläggsmål
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4.4.6.1
Konsekvenser till följd av ÖP
En kartering av markradon utförts inom kommunen. Karteringen visar att halterna
är störst i områden med genomsläppliga jordar där radongasen lättare
transporteras. Det är främst åsar och vattendrag som präglas av högre halter av
markradon.
Ny bebyggelse föreslås inte i något område med hög risk för markradon. I
närheten av Lyrestad finns dock områden som bedömts ha låg risk för markradon.
Enligt fördjupad ÖP för Mariestads tätort är det endast ett mindre område i
Leksberg som är klassat som radonriskområde inom staden. Boverkets byggregler
för högsta tillåtna radonhalt i nybyggda hus ska följas. Miljömålet bedöms därmed
inte påverkas av förslagen i ÖP.
4.4.7 Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”ingen övergödning”.

Byggnation i strandnära lägen (påverkan våtmarker)

Utsläpp av näringsämnen (NOx från trafik, gödning från jordbruk)
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Tre regionala tilläggsmål:
Minskade utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider
(NOx) ha minskat till 17 000 ton per år.
Minskade utsläpp av ammoniak: År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha
minskat till 7 000 ton per år.
Minskad transport av näringsämnen i vattendrag: År 2020 ska
transporterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och
Vänermynnande vattendrag vara minskande jämfört med
referensperioden 2009-2015
4.4.7.1
Konsekvenser till följd av ÖP
Enligt kommunens mätningar (2012 och 2013) har halterna av ammoniak till luft
ökat. Vad beträffar övergödning i Vänern så visar mätningarna att kvävehalterna
har avtagit sedan 1991, men de är ändå fortsatt höga. Fosfor bedöms vara ett
mindre problem i Vänern. Sjöarna Ymsen och Östen har höga halter av kväve och
fosfor, liksom åarna Tidan och Friaån. Åarna har dessutom en trend med ökande
halter sedan slutet av 1990-talet, då transporterna av fosfor i vattendragen ökar.
Mariestad ligger i en jordbruksbygd och en stor del av utsläppen härrör troligen
från växtnäringsämnen. I den nya ÖPn föreslås viss byggnation på åkermark. Om
detta medför att näringspåverkan från jordbruket minskar, så inverkar det positivt
på miljömålet. Åkermark är dock en viktig resurs ur ett hushållningsperspektiv, se
under ”Ett rikt odlingslandskap”.
Strandängar och våtmarker kan fungera som en naturlig buffert mot
översvämningar, samtidigt som de utgör näringsfällor och bidrar till att motverka
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övergödning. Sådana marker påverkas i viss utsträckning av byggnation i LISområden. Våtmarksmiljöer kan också lokalt påverkas av utbyggnad av E20.
I miljöbedömningen till den fördjupade översiktsplanen för Mariestads kommun tar
man upp att tillförseln av kväve och fosfor till Vänern och Tidan måste minska för
att klara miljömålen. Vidare ger en större befolkning en ökad belastning på
reningsverket. Men en ökad befolkning kan samtidigt ge större förutsättningar för
investeringar i reningsteknik. Åkerbruk bedrivs i dagsläget vid Tidans södra del
och är i den fördjupade översiktsplanen för Mariestad utpekat som
verksamhetsområde.
Miljömålet i stort bedöms i övrigt inte påverkas i någon större utsträckning av ÖP,
men vissa negativa konsekvenser kan uppstå i mindre skala till följd av
byggnation i strandnära lägen. Förbättringar planeras för kommunens
reningsverk, vilket kommer ha en positiv inverkan på miljömålet.
4.4.8 Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
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Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Levande sjöar och
vattendrag”

Etablering av ny bebyggelse i områden som saknar VA-lösning

Etableringar i strandnära områden som i sin tur kan öka intresset för
anläggningar i vatten (hamnar, bryggor)

Ökad båttrafik till följd av friluftsaktiviteter (buller, utsläpp)

Utökat fritidsfiske pga ökad turism
Tre regionala tilläggsmål:
Bevarade värdefulla vatten: År 2020 ska minst 50 procent av nationellt
särskilt värdefulla vattnen med natur- och kulturmiljövärden som har
skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd.
Skyddade ytvattentäkter: År 2020 ska alla kommunala och större enskilda
dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella
skyddsföreskrifter.
Säkrade dricksvattenresurser: År 2020 ska hela länet omfattas av
vattenförsörjningsplanering
4.4.8.1
Konsekvenser till följd av ÖP
Vattenkvaliteten i Vänern är generellt bra och sjön och utloppet Göta älv används
som dricksvatten till över 800 000 människor. I många av Vänervikarna finns
problem med övergödning, framförallt från jordbruk, industri och avlopp. Det finns
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risk att Vänervikarna får sämre vattenkvalitet på grund av regleringen av
Vänern19.
Vänern inklusive Mariestadsviken har god ekologisk status, enligt 2009 års
statusklassning. Ymsen och Östen har måttlig ekologisk status p.g.a. övergödning.
Vattendragen Tidan och Friaån uppnår inte god ekologisk status. För att trygga
framtida generationers vattenresurser får vattenkvaliteten inte försämras
ekologiskt eller kemiskt. Byggnation enligt ÖP kan innebära förändrade
förutsättningar för VA-lösningar i mer glest befolkade områden. I de fall
nyetablering innebär att områden kopplas på det kommunala VA-systemet, så är
positivt med avseende på uppfyllandet av miljömålet. För hantering av frågor
kring vatten och avlopp finns en kommunal VA-plan från 2015. Kommunen har
även en dagvattenpolicy för hantering av dag- och dräneringsvatten.
I LIS-områden kan det bli aktuellt med anläggningar för båtturism. Hållbar turism,
planering av båttrafik och organiserat friluftsliv är åtgärder som kommunen
behöver arbeta vidare med. Detta i synnerhet i Vänerskärgården, där det finns
naturmiljöer som är känsliga mot störning, t.ex. fågelskyddsområden.
Anläggningar i vatten ska prövas mot relevant miljölagstiftning.
Klimathotet innebär bland annat att översvämningar förväntas bli vanligare.
Därmed uppstår en risk för läckage från förorenade områden, något som behöver
uppmärksammas i de 15 områden med konstaterade eller misstänkta föroreningar
som skulle översvämmas vid ett 100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå i
Vänern på +46,46 RH2000.
Sammantaget behöver utsläpp till vatten (avlopp, dagvatten) hanteras på ett sätt
som inte medför försämrad status för vattendrag och sjöar i kommunen. Detta för
att inte uppfyllandet av miljömålet ska försvåras till följd av översiktsplanen.
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4.4.9
Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Miljökvalitetsnormerna för vattenkvaliteten innebär att god ekologisk status, god
kemisk status och god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år.
Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god status är juridiskt
bindande för myndigheter och kommuner. Beslut om miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för
förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den 13 december 2016.
Programmet innehåller 8 punkter riktade mot kommunerna där även Mariestad
ingår.

19

Vattenmyndigheterna, Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess
närområde 2014
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Av dessa 8 är nedanstående åtgärd 5 relevant för miljömålet ”Grundvatten av god
kvalité”:
ÅTGÄRD 5: Kommunerna ska säkerstalla ett långsiktigt skydd för den nuvarande
och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: a) anordna
erforderligt skydd för allmanna och enskilda dricksvattentakter som försörjer fler
an 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn, b) göra en
översyn av vattenskyddsomraden som inrättats före miljöbalkens införande och
vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över
vattenskyddsomraden, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala
vattenförsörjningsplaner, e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen senast
tre ar efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”grundvatten av god
kvalitet”.

Ny bebyggelse (högre uttagsvolymer, avdämning, utgrävning)

Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (avdämning, utgrävning)

Nya verksamheter (högre uttagsvolymer, avdämning, utgrävning)

Nya täkter (avledning av grundvatten)
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Två regionala tilläggsmål:
Skyddade grundvattentäkter. År 2020 ska alla kommunala och större
enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med
aktuella skyddsföreskrifter.
Säkrare dricksvattenresurser. År 2020 ska hela länet omfattas av
vattenförsörjningsplanering.
4.4.9.1
Konsekvenser till följd av ÖP
Om täktverksamhet innebär bortledande av grundvatten kan detta kräva tillstånd
för vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kapitel. Sprängning och utgrävning
kan påverka grundvattenmagasin genom ändrade tryckförhållanden,
underminering och inläckage av smutsigt vatten. Skyddszoner för
grundvattenreserver finns upprättade och geotekniska undersökningar ska
säkerställa att exploateringen inte riskerar att påverka grundvattnet. En ökad
inflyttning innebär ett ökat uttag av grundvatten. Bedömningen är att den nya
översiktsplanen kan påverka grundvattnet, men påverkan bör vara ringa om
vattenförsörjningsplan och de regionala tilläggsmålen följs. Detta eftersom
vattenförsörjningsplanen är framtagen för att trygga grundvattenförsörjningen.

4.4.10 Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Myllrande våtmarker”.
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Exploatering av våtmarker eller strandängsmiljöer
Upphörd hävd till följd av annan markanvändning
Påverkan från skogsbruk eller annan markanvändning

Tre regionala tilläggsmål som rör följande områden:
Hållbar markanvändning vid våtmarker
Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
Konsekvenser till följd av ÖP
Föreslagna LIS-områden berör ofta strandnära miljöer. Påverkan på strandängar
bör undvikas eftersom höga naturvärden riskerar att påverkas. Dessutom kan
strandängar och våtmarker kan fungera som en naturlig buffert mot
översvämningar, samtidigt som de utgör näringsfällor och bidrar till att motverka
övergödning.
Vägbyggnationer, såsom utbyggnad av E20 kan lokalt påverka våtmarksmiljöer.
Andra typer av våtmarksmiljöer, tex våtmarker i jordbrukslandskapet, bedöms i
stort inte påverkas av förslagen i ÖP. Torvtäkter planeras inte i kommunen.
Vid planering av dagvattensystem kan med fördel våtmarker anläggas som även
har värden för naturmiljön, något som skulle bidra positivt till miljömålet. Positivt
är också att kommunen planerar för en utökning av naturreservatet Ekudden, med
just våtmarksmiljöer.
Uppfyllandet av miljömålet försvåras i viss utsträckning om strandängsmiljöer
exploateras, då detta är en ovanlig biotop. I övrigt bedöms inte miljömålet som
helhet påverkas negativt av översiktsplanen.
4.4.11 Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.
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Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Levande skogar”

Nyetableringar i skogsmark (bostäder, verksamheter, vägar el.dyl)
Två regionala tilläggsmål som rör följande:
Förstärkt biologisk mångfald, vilket innebär att arealen äldre lövrik skog,
arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på
produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker.
Skydd av kulturmiljövärden vid föryngringsavverkning
4.4.11.1
Konsekvenser till följd av ÖP
ÖP innebär i första hand nyetableringar i anslutning till befintlig bebyggelse. För
flera av de föreslagna LIS-områdena påverkas skogsmark med vissa eller i något
fall höga naturvärden. Planering av föreslagen bebyggelse och infrastruktur
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behöver ta hänsyn till de lokala förutsättningarna på plats. Då bör områden med
skogliga naturvärden kunna undvikas, varvid miljömålet inte behöver påverkas
negativt. Vägbyggnationer, såsom utbyggnad av E20 kan lokalt påverka
skogsmiljöer.
Under förutsättning att hänsyn tas till lokala förhållanden bedöms inte
uppfyllandet av miljömålet försvåras av planerade åtgärder i översiktsplanen.
4.4.12 Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”

Byggnation eller annan exploatering av jordbruksmark (åkermark, ängsoch betesmarker)
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Fem regionala miljömål som rör följande (målår 2020):
Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker:
Minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker varav hävdad ängsmark minst
1500 hektar.
Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper (avser
mosaikbetesmark av öppna kalkrika hällmarker i Dalsland samt stäppartad
torräng, vilka ej förekommer i Mariestads kommun)
Bevarande av åkermark:
Totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med mer än 200 ha till
år 2020, jämfört med 2015
Ökad andel ekologisk produktion:
År 2020 har andelen ekologisk produktion ökat till 30 procent certifierad
areal av länets åkermark.
Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden:
Länets kommuner ha aktuella kunskapsunderlag gällande kulturhistoriskt
värdefull bebyggelsen på landsbygden.
4.4.12.1
Konsekvenser till följd av ÖP
Byggnation sker i huvudsak i redan etablerade ytor eller som förlängning till
etablerad bebyggelse. Jordbruksmark tas ändå i anspråk i vissa fall, såsom de
områden som föreslås i söder inne i Mariestad, samt inom vissa LIS-områden på
Brommö och Torsö. Generellt säger hushållningsbestämmelserna i miljöbalken att
mark ska användas för lämpligaste ändamålet. Ska jordbruksmark tas i anspråk
behöver detta motiveras utifrån hushållningsperspektiv. Byggnation i
naturbetesmarker påverkar naturvärden negativt och bör kunna undvikas
eftersom det inte är brist på tillgänglig annan mark i Mariestads kommun.
Sammantaget är det begränsade ytor som påverkas och uppfyllandet av
miljömålet som helhet bedöms inte försvåras.

40 av 50

Mariestad - MKB för översiktsplan
Unr 1320025741

Kommunens kunskap kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på landsbygden
behöver öka, förslagsvis genom inventering av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer
i kommunen. ÖP saknar målsättning avseende ekologisk produktion.
4.4.13 God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

\\ramse\pub\got1\smi\2016\1320025741\4_leverans\mkb mariestad 20170210_utkast till kn.docx

Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”god bebyggd miljö”.

Buller (ökade nivåer pga. ökad trafik, nya verksamheter, avverkning av
bullerdämpande grönområden)

Minskade grönytor vid förtätning

Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (l, farligt gods)

Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner)
Nio regionala miljömål inom följande områden (målår 2020):
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt:
Ny sammanhållen bebyggelse lokaliseras så att transporter mellan viktiga
samhällsfunktioner kan ske till fots eller med cykel samt med
kollektivtrafik inom gång- och cykelavstånd.
Många åker kollektivt:
År 2025 ska en tredjedel av invånarnas resor göras med kollektivtrafik.
Nära till naturen:
Avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde… ska inte vara
större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Den bostadsnära
naturen ska innehålla kvaliteter som tillfredsställer människans behov av
rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge.
Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen:
Senast år 2020 ska ekosystemtjänster synliggöras i översiktplaner,
detaljplaner och vägplaner.
Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark:
Tätortsnära skogsmark med högt socialt/ ekologiskt värde eller tätortsnära
brukningsvärd jordbruksmark tas i inte tas i anspråk (möjligheten till
stadsnära odling och rekreation)
Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden:
År 2020 ska bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden vara
identifierad och analyserad.
God ljudmiljö:
Antalet personer som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de
riktvärden för buller i bostäder och vid uteplats, ska minska årligen.
Minskad energianvändning i bostäder och lokaler:
År 2020 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i
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-

4.4.13.1

bostäder och lokaler minska med 25 procent och till år 2030 med 50
procent i förhållande till användningen 1995.
Samhället anpassas till klimatförändringarna
Bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och utformas med hänsyn till
extrema väderhändelser och den pågående klimatförändringen.

Konsekvenser till följd av ÖP
Naturområden och i vissa fall känsliga miljöer kommer att påverkas av nya
bebyggda miljöer. En avvägning mellan riksintressen, regionala intressen och
lokala intressen är nödvändig. Ekosystemtjänstanalys saknas i översiktsplanen.
Generellt sett är trafik den dominerande källan till buller. Det område som
närmast berörs av en utbyggnad av E20 är Lyrestad som ligger 2 mil norr om
Mariestad. I Lyrestad finns planlagt att bygga nya bostäder vid Smörbollsvägen.
Avståndet till E20 från det planlagda området är ca 1 km. Runt väg 26 finns flera
samhällen. En ökad inflyttning till Mariestads kommun kommer öka trafiken i
området. Hur ljudet från en väg spider sig påverkas av flera faktorer så som
altituden för vägsträckan, jordvallar, skogsområden mm. Öppna ytor och hårda
material i kringliggande byggnader och vägmaterial gör att bullret sprids lättare.
Som nämnts ovan i de regionala målen så finns en nationell plan för en god
ljudmiljö där målet är att från år 2020 årligen arbeta med att samtliga invånare
inte skall riskera att utsättas för bullernivåer som ligger över de beslutade
riktvärdena.

Vid anläggande av bostäder eller verksamheter intill transportleder för farligt gods
bör skyddsavstånd hållas. Länsstyrelsen har riktvärden som skall beaktas vi
planläggning av ny bebyggelse.
Mariestads kommun arbetar för att bygga nya rekreationsområden och det finns
en cykelplan antagen.
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Bedömningen är att Miljömålet ”God bebyggd miljö” kan uppnås om kommunen i
sina planlagda miljöer för bebyggelse följer de regionala miljömålen. Uppföljning
av bullernivåer skall göras för att säkerställa att regeringens preciseringar av
miljömålet efterlevs. Ett arbete med god bebyggd miljö enligt de regionala
miljömålen är samtidigt ett arbete med folkhälsomålen ”sunda och säkra miljöer”
samt ”ökad fysisk aktivitet”.
4.4.14 Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Faktorer i den nya planen som kan påverka miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”
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Byggnation i områden med höga naturvärden
Byggnation i grönytor som utgör korridorer för arter
Störande aktiviteter i skärgårdsmiljöer (båtliv el dyl, påverkan fågel)
Vägbyggnation som skapar barriäreffekter

Fyra regionala mål som rör följande:
Ökat antal arter i vardagslandskapet
Ökad kunskap om skyddsvärda träd (genom inventering samt information
till markägare)
Ökad kunskap om främmande arter som ska medföra att främmande
invasiva arter inte ökar
God miljö för pollinerare (miljön för pollinerare ska inte försämras, baserat
på att antalet arter av vildbin ska öka till 2020 samt förbättrad överlevnad
hos tambisamhällen)
4.4.14.1
Konsekvenser till följd av ÖP
I Mariestad tätort finns relativt mycket bebyggelsenära naturområden samt
parkmark som kan klassas som natur. Sådana ytor ska enligt ÖP ses som en
resurs i grönplaneringen för utvecklingen av nya parker, gröna länkar och stråk.
Även om sådana miljöer inte har de högsta naturvärdena kan de vara viktiga för
arter att förflytta sig mellan områden. Övriga orter i kommunen är så pass små
att risk för barriäreffekter för arter inte bedöms uppstå.
Även vattendrag behöver ha kvar sin ekologiska funktion så att inte exempelvis
vandringshinder uppstår. Anläggningar i i vatten, såsom nya bryggor, skulle kunna
vara en konsekvens av de nya strandnära bebyggelseområden som föreslås.
Vid planering för utökad turism i Vänerskärgården, behövs planering av
organiserad verksamhet, så att inte störningskänsliga områden, tex viktiga
häckningslokaler för fåglar, påverkas.
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Vägbyggnationer riskerar att lokalt påverka naturvärden samt skapa
barriäreffekter för vilt. E20 är en befintlig väg som redan är en barriär i
landskapet. Trafikverket utreder lämpliga vägkorridorer för utbyggnad av E20
utifrån en rad perspektiv där påverkan och skademildrande åtgärder avseende
naturmiljön är en del. Sammantaget bedöms inte översiktsplanen har någon stor
påverkan på miljömålet.

4.5

Påverkan och konsekvenser för folkhälsomålen
Prioriterade folkhälsomål för Mariestad är (Ur ”Folkhälsorådsets verksamhetsplan
2016”);
1. Delaktighet och inflytande,
Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration har betydelse
för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och
kunna påverka främjar integrering och motverkar utanförskap. Tillgång till
sociala nätverk och mötesplatser skapar möjlighet till delaktighet och
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engagemang och handlingskraft. Tillgänglighet både utomhus, i det
offentliga rummet, och alla våra offentliga lokaler är en förutsättning för
att alla människor ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhället och leva
självständiga liv. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning
för att kunna delta i samhället. Möjligheten till arbetsdeltagande är
grundläggande för ett välfärdssamhälle. Attraktiva och trygga
utomhusmiljöer. En trygg och säker kommun. Öka seniorers möjlighet att
själva forma och ta ansvar för en hälsosam ålderdom.
I den nya översiktsplanen behöver man skapa miljöer som hjälper till att uppfylla
det lokala folkhälsomålet vilket också återspeglar det nationella folkhälsomålet
”Delaktighet och inflytande i samhället”.
2. Trygga och goda uppväxtvillkor
Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I
barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa.
Familjens livsituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och
framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta
resurs. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala
identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval
och vuxenliv. Viktiga arenor för detta är familjecentralen, förskola och
skola, ungdomsmottagningar samt fritids och föreningsliv.
Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i familjen och på
fritiden.
En trygg och hälsofrämjande skol- och förskolemiljö som syftar till att
långsiktigt främja elevernas fysisk och psykiska hälsa.

Senarelägga debuten och minska bruket av alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel bland ungdomar.
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För ovanstående mål behöver översiktsplanen främja att barn och ungdomar från
alla delar i kommunen lättillgängligt kan ta del av och utöva någon form av
aktivitet i sitt närområde. Ett socialt sammanhang där unga kan mötas bygger
förutsättningar för en stärkt social identitet.
3. Goda levnadsvanor
Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa. Hälsa och
livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska,
miljömässiga och kulturella förhållanden. För att främja goda levnadsvanor
behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans
hälsa och hälsoutveckling. Hälso- och sjukvården och tandvården ska
stödja jämlik och jämställd hälsoutveckling i befolkningen.
Skapa förutsättningar för en aktiv och stimulerade fritid.
Skapa förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa.
Främja goda/sunda matvanor och fysisk aktivitet.
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För ovanstående mål behöver översiktsplanen innehålla områden för
fritidsaktiviteter. Kommunen skall också planera för möjligheten att enkelt kunna
cykla eller gå till sina arbeten eller till skolor.

5.

Risker

5.1

Risker kopplat till ett förändrat klimat
Klimatanpassning är en av de största frågorna att ta ställning till i den nya
översiktsplanen. Dessa frågor fanns inte med i den äldre översiktsplanen från
2003. Kommunen har arbetat fram en kommunal klimatanpassningsplan som
antas i början av 2017. Vidare ska kommunen i översiktsplanen behandla risken
för översvämningar och erosion.20
De förväntade klimateffekterna i Mariestads kommun är en ökning av
årsmedeltemperaturen och nederbörd. Temperaturen förväntas öka med 4-6
grader till slutet av seklet. Den totala nederbördsmängden förväntas öka med 1025 procent och den främsta ökningen sker vintertid.
Dessutom förväntas riskerna för ras, skred och erosion att öka. Det finns i
dagsläget redan en ras- och skredrisk längs utmed vissa delar av Tidan. Vidare
finns det också områden längs med Vänern som består av så kallad
utfyllnadsmark där stabilitetsproblem i form sjunkhål som kan inträffa vid
överssvämningar. Dessa risker förväntas öka med ökad nederbörd. Det finns dock
osäkerhet i bedömningen av vilka konskevenser en ökad nederbörd kommer att få
för Vänern och Tidan.
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Hösten 2000 var väldigt nederbördsrik vilket orsakade at Vänern svämmande
över. I genomsnitt höjdes vattennivån i Värnen med två centimeter per dag.
Värnen är en reglerad sjö och även fast avtappningen höjdes successivt under en
period så att avtappningen låg över vad så egentligen var tillåtet enligt då
rådande vattendom ökande vattennivån med två centimeter per dag. För att
mildra konsekvenserna av översvämningarna byggdes vallar runt vissa områden
och VA-nätet övervämningssäkrades.
Trots det klarade inte VA- nätet de höga sjönivåerna och orenat avloppsvatten
släpptes ut. Reningsverket fick ta hand om mycket högre vattennivåer än normalt.
Vidare orsakade översvämningen att områden med utfyllnadsmark fick stora
sättningsskador, fastigheter och anläggningar nära vattnet vattenskadades,
hamnar och pirar underminerades etc.
En rad åtgärder har vidtagits för att minska konsekvenserna av en ny
översvämning. Riktlinjerna för vilken höjdnivå som byggnader får uppföras har
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höjts, krav på att fastigheter längs sjön är mer robusta för att kunna stå emot
översvämningar, VA-nätet har rustats upp och vissa pumpstationer har vallats in.
Sammanfattningsvis kan sägas att många av de problem och risker som förväntas
uppkomma på grund av klimatförändringarna finns redan idag men att problemen
förväntas öka. Det innebär att många av de åtgärder som kommunen vidtar för
att hantera dagens problem har de nytta av för att minska effekterna av framtida
klimatförändringar.
Den största utmaningen för kommunen av att hantera effekter på befintlig
bebyggelse och verksamhet. Kommunen har problem med att dagens VAledningsnät inte är anpassat efter dagens regnmängder och en ökad mängd skyfall
kräver att större anpassningsåtgärder genomförs. När ny bebyggelse uppförs är
det relevant att ta hänsyn till de förväntade effekterna av klimatförändringarna för
att minska sårbarheten. 21
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Konsekvenserna på grund av klimatförändringarna i Mariestad förväntas vara:

Värmeböljor har pekats ut som den största risken för människors liv och
hälsa. Hantering av värmeböljor kommer ske dels genom
kunskapshöjande satsningar i verksamheter som har brukare som är
extra känsliga och dels genom anpassning av lokaler av de grupper som
är extra känsliga.

Översvämningar längs Vänern och Tidan. Översvämningarna förväntas
medföra problem för dricksvattenproduktionen, avloppsrening och
dagvattenhantering. Dessutom förväntas översvämningar innebära
problem för fastigheter, infrastruktur, areella näringar, egendom mm. För
att hantera konsekvenserna av översvämningar föreslås dels en
anpassning av tekniska försörjningsystem (som avfallsreningsverk och
pumpstationer)och dels att hänsyn tas till översvämningsriskerna vid
planering av framtida bebyggelse. Översvämningar förväntas också
orsaka de störta kostnaderna på grund av klimatförändringarna.

En ökning av intensiv nederbörd förväntas medföra konsekvenser på
bebyggelse genom översvämningar i källare samt ökade fuktproblem
samt att vägtrummor riskeras korkas igen. För att hantera
konsekvenserna behövs dels en utökad kapacitet av ledningsnätet för
dagvattnet och dels åtgärder som fördröjer vattnet väg ner i
ledningsnäten.

5.1.1 Klimatpåverkan kopplat till översiktsplanen
Mariestad utgör till ytan ca 150 000 km2 varav 90 000 km2 består utav vatten. Det
strandnära läget har skapat stort intresse att bygga bostäder intill sjöar och
vattendrag. Mariestad har också marknadsfört sig som en attraktiv bo-stad genom
att erbjuda bostäder i strandnära lägen.
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Mariestads kommun har som mål att bygga 2000 nya bostäder fram till 2030. Vid
byggandet av bostäderna måste hänsyn till de risker som klimatförändringarna
förväntas medföra. Det är viktigt att klimataspekterna uppmärksammas vid
utormningen av nya översikts- och detaljplaner.22
Det finns en konflikt mellan kommunens vilja att förtäta och erbjuda tomter i
strandnära och attraktiva lägen och att planera/bygga utifrån ett hållbart
perspektiv med avseende på klimatförändringarna. Ett tydligt exempel där en
intressekonflikt uppstår är i LIS- områden som ofta motverkar riktlinjerna i
översiktsplanen.
Vidare är förtätning en stor del både av den fördjupade översiktsplanden från
2005 och den nya översiktsplanen. Med förtätning riskeras att grönytor byggs bort
Grönytor är viktiga eftersom de:
Hjälper till att fördröja skyfall eller höga flöden.
Hjälper till att minska och fördröja dagvatten.
Viktigt för temperaturutjämningen och bidrar till svalka under heta
sommardagar.
Exempelvis har mycket kommunägd mark avverkas för att ge plats till det nya
bostadsområdet Sjölyckan. Vidare kommer stora delar av jordbruksmarken
bebyggas vid utvecklingen av industrier i Sundområdet. I Mariestads centralort
finns det få grönområden. Det leder till att Mariestad lättare drabbas av
överhettning och översvämningsproblem.
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Förtätning kan också innebära:
Risk att utbyggnad sker i områden som är utsatta för höga vattenflöden
och skyfall.
Utbyggnad sker i områden där det är hög risk för ras och skred.
Samtidigt kan förtätningar av staden bidra till att minska klimatpåverkan genom
att de skapar förutsättningar till underlag för kollektivtrafik samt att det redan
finns ett utbyggt vägnät och VA-system. Förtätning innebär också ofta
flerfamiljshus vilka har en större potential att vara energieffektiva per person och
kvadratmeter än villatomter eftersom det blir mer kostandseffektivt med större
och mer effektiva system som omfattar t.ex. grön IT. Vidare innebär förtätning,
om de sker i kollektivtrafiknära lägen, förutsättningar att fler kommuninvånare
kommer att välja kollektivtrafik före bilen.
5.1.2 Farligt gods
Mariestad är en strategisk knutpunkt i Västra Götalandregionen där vägar, järnväg
och sjöfart möts. En stor andel av godstranporter passerar genom kommunen där
en andel är av farligt gods. På E20 och väg 26 är de största lederna där
godstransporter sker idag. Länsstyrelsen rekommenderar att
riskhanteringsavståndet ska höjas från 100 m till 150 m. Kommunen kommer i
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efterföljande detaljplanering sträva efter att erforderliga skyddsavstånd hålls till
riskkällor.

6.

Samlad bedömning
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av ÖPs påverkan och miljökonsekvenser
med avseende på framförallt berörda riksintressen, miljömål och folkhälsomål
samt strandskydd och klimataspekter.
Vänern är riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. MB. Detta riksintresse påverkas
av alla föreslagna LIS-områden, med undantag för Lyrestad. I mer oexploaterade
delar av Vänerns skärgård, som vid Brommö-Laxhall finns dock risk för negativ
påverkan på riksintresset.
Lyrestad och Sjötorp berörs Göta kanal, som är riksintresse för friluftsliv samt
riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap. MB. Vid Göta kanal kan riksintresset för
friluftsliv påverkas i en positiv riktning genom utveckling av service och turism
längs kanalen. Detta bör vara möjligt även för föreslagna LIS-områden längs
Vänern, förutsatt att hänsyn tas.
Miljömål som kan komma att påverkas i större utsträckning av ÖP är ”Begränsat
klimatpåverkan”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Levande
skogar”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
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Översiktsplanen innebär i huvudsak förtätningar i anslutning till befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Principen även för LIS-områden är förtätningar och
förstärkningar i befintliga stråk. Nybyggnation utanför tätorten skapar ett
bilberoende som motverkar målet ”Begränsad klimatpåverkan”. Detta kan i viss
mån motverkas av att ÖPen även föreslås utökade cykelvägar samt lösningar för
kollektivtrafik.
Vissa av de nya LIS-områdena som föreslås saknar infrastruktur som VAlösningar, vilket kan påverka miljömålet ”Ingen övergödning”. Påverkan på
strandskyddade områden kan ge negativ påverkan på miljömålen ”Levande sjöar
och vattendrag”, ”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv” om inte
hänsyn tas till de lokala förutsättningarna. Ny bebyggelse i strandnära lägen är
också förenat med risker kopplat till översvämning. Risker kan också uppstå till
följd av att översvämningar påverkar förorenade områden.
Inne i Mariestads tätort finns problem med att hantera dagvatten i samband med
hög nederbörd och översvämningar. Detta till följd av problem med kapacitet och
brist på lämpliga lokala miljöer som kan verka för fördröjning.
Miljömål, kanske framförallt ”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker” kan
påverkas av vägkorridor för E20, som kan påverka skogsmiljöer och andra lokala
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naturvärden, vilket har en inverkan på naturvårdsrelaterade miljömål. Även
vindbruksplanen täcker stora områden, vilket kan ha påverkan på lokala
naturvärden.
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Utveckling av turismnäringen genom tex satsningar på cykling har en positiv
inverkan på folkhälsomålen. ÖPn behöver ta folkhälsomålen i beaktande och tillse
att det finns lokala strukturer för delaktighet och inflytande, socialt sammanhang
för barn och ungdomar samt förutsättningar för att kunna gå och cykla till sitt
arbete.
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