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

Natur- och 
kulturmiljövärden

Naturvård
(MILJÖBALKEN 3 KAP) Områden som på grund av sina natur-
värden är viktiga för utvecklingen i hela landet ska så långt 
det är möjligt skyddas från förändringar som skadar området. 
I Mariestad finns sju riksintressen för naturmiljö. 

1. Kalvöarna
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000

Kalvöarna tillhör Mariestads skärgård och ligger i kommu-
nens norra del, norr om Torsö. Det är ett skärgårdslandskap 
med ett par större och en mängd mindre öar. 

Mellan de större Kalvöarna finns ett våtmarkskomplex med 
välutvecklade strandzoneringar och flera ovanliga vegeta-
tionstyper. Dessa gör öarna unika. 

De mindre öarna har dessutom ett mycket rikt fågelliv – 
bland annat finns en koloni med skräntärnor. Kalvöarna 
präglas av hällmarkstallskog och låga öar. Öarna består av 
gnejs med lågt belägna hällar och sprickdalar. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Vissa öar lämnas för fri 
naturutveckling. Ingrepp som kan påverka områdets värden 
negativt: Omföring av lövskog till barrskog, dikningar, täkt, 
schaktning, tippning och andra markarbeten, olämplig bebyg-
gelse samt störningar av rörligt friluftsliv.

2. Hovden och västra Brommö
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000

Området är en del av Mariestads skärgård, och utgör den 
västligaste delen av Torsö-ögruppen. Både Hovden och västra 
Brommö har några av Vänerns mest välutvecklade och mång-
formiga sandformationer i strandmiljö. Området präglas av 
både egenartad natur och särpräglad fågelfauna. 

Karaktäristiskt för Brommö och Hovden är de vidsträckta 
sandstränderna och på nordvästra Brommö finns de största 
flygsanddyner som hittats i Vänerområdet. Det finns också 
välutvecklade klapperfält med strandvallar på både Brommö 
och på Hovden. 
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 ILLUSTRATION 3.1: Naturvårdsområden
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Det unika skärgårdslandskapet och de vackra stränderna är 
välbesökta av både turister och lokalbefolkning. Områdets land-
skapsbild, naturvärden och många sandstränder gör området väl 
lämpat för rekreation. 

Hovden och västra Brommö domineras av tallskog med rikt 
djurliv. Öarna är viktiga häckningsplatser för bland annat fisk-
gjuse, storlom, strandpipare, småskrake och nattskärra. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: De mindre öarna lämnas 
till fri naturutveckling. Röjning av stränder är en förutsättning 
för att långsiktigt bevara områdets naturvärden. Mariestads 
kommun och Länsstyrelsen har ett pågående samarbete kring 
detta. Naturvärdena på de mindre öarna påverkas negativt av 
alla former av ingrepp – särskilt av täkt, schaktning och andra 
markarbeten som skadar ytformerna. Ökat friluftsliv och olämp-
ligt placerad bebyggelse kan också försämra naturvärdena.

3. Ymsen med Fredsbergs mosse
Riksintresse, Natura 2000

Ymsen är en grund och näringsrik sjö med en riklig fiskpro-
duktion. Det, i kombination med den intilliggande våtmarken 
Fredsbergs mosse, gör att sjön lockar till sig många fåglar. 

Fredsbergs mosse ligger nordost om Ymsen, men skiljs från 
sjön av väg 202. Mossen är till stora delar orörd och har många 
lågt liggande partier av tuvor eller strängar. Tack vare våtmarkens 
speciella flora har mossen också viktiga naturvärden. 

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

4. Djurö
Riksintresse, nationalpark, natura 2000

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

helt öppna. Området är säreget på grund av sitt isolerade läge 
med ytterskärgårdar i sötvattenmiljö. Ön präglas av många 
naturvärden, såsom rikt fågelliv och en inplanterad dovhjorts-
population. 

Vissa av öarna är fågelskyddsområden och måsfåglarna 
sätter en stark prägel på arkipelagen. På många öar kan man 
se så kallade vitfågelkolonier, men också typiska kustfåglar 
som havstrut och strandskata. Flera rovfågelarter, bland annat 
fiskgjuse och lärkfalk, häckar på öarna. 

Floran är artfattig, men särpräglad tack vare sina sällsynta 
arter. På de flesta öar dominerar hällmarkstallskogen, men ett 
fåtal lövträd finns också. Fältskiktet är också något artfattigt 
och utmärks främst av torr risvegetation. 

Djuröarkipelagens bergart är främst röda gnejser, med partier 
av grå gnejs och grönstenar. Topografiskt präglas öarna av issli-
pade hällar med tydliga isräfflor och fraktionsbrott. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Skärgården lämnas i 
huvudsak till fri naturutveckling och de mindre öarna förblir 
ostörda under häckningstid. Friluftsliv hänvisas till de mindre 
känsliga delarna. 

Naturvärdena kan påverkas negativt av bland annat stör-
ningar och slitage från friluftslivet, samt av högt betestryck från 
dovhjort.

5. Lugnåsberget
Riksintresse, delvis naturreservat och Natura 2000-områden

Lugnåsberget ligger i kommunens sydvästra ytterkant och 
är ett av Västergötlands minsta platåberg. Berget skiljer sig 
dock från övriga platåberg eftersom både diabasen och de övre 
kalkstens- och lerskifferlagren saknas. Här finns Europas enda 
kvarnstensgruva, en viktig del i bygdens historia. Här tillver-
kade man kvarnstenar från 1100-talet ända fram till 1919. I dag 
döljer lummig lövskog mycket av de gamla skrotstenshögarna, 
som också är spår efter brytningen. Gruvan lever vidare som 
turistattraktion – här finns både museum och guideturer. 

När det gäller landskapsbilden framstår Lugnåsberget som 
ett lövskogsrikt parti i en trakt som annars domineras av 
barrskog. De mest värdefulla lövskogarna i området utgörs av 
ekskogar och en del mindre bestånd av ask och alm. 

Lugnåsberget är med sin småskaliga karaktär, sina lövklädda 
hagmarker och gemytliga ängsmarker viktigt för rekreation 
och friluftsliv. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker 
och skötsel av landskapselement. Skogsbruk bör ske med stor 
naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen. Det är 
önskvärt att man restaurerar igenvuxna ängar och naturbetes-
marker, samt omför planterad granskog till lövskog. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad betes-
drift, skogsplantering på jordbruksmark, omföring av lövskog 
till barrskog, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller 
andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad 
bebyggelse/anläggning. 

Naturvärdena skulle också minska av bland annat gödsling 
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför 
åkermark, dikning eller annan markavvattning samt störning 
av övervintrande fladdermöss i de gamla gruvgångarna. Att ta 
bort delar av landskapselement, exempelvis stenmurar, skulle 
också påverka negativt. 

Vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis kalavverkning av 

lövskog och avverkning av gamla och grova lövträd, är också 
negativa faktorer, liksom att förändra artrika vägkanter och 
vägslänter eller ta bort bergarter, mineral och fossiler.

6. Östen 
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000

I kommunens södra del ligger sjön Östen, en grund och 
näringsrik lerslättsjö som också går in i Töreboda och Skövde 
kommuner. Östens område omfattar 1 432 hektar och präglas 
av stor biologisk mångfald. Området är naturreservat och 
välkänt för sitt rika fågelliv. 

Sjön är en mycket viktig länk i den kedja av rastlokaler som 
gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning. 
Under några veckor i samband med islossningen, som är tidig 
på grund av kraftig genomströmning från Tidan och Ösan, 
kan upp till 1 000 sångsvanar rasta vid sjön. Över 10 000 gäss 
har noterats och antalet änder är ofta över 5 000. Även för de 
flesta av de svenska vadarfåglarna är sjön och dess omgivningar 
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värdefull som rastplats under vår och höst. Östen är också en 
attraktiv häckningslokal – ett 100-tal arter häckar i och vid 
sjön.

Det rika fågellivet lockar många fågelintresserade till platsen. 
Området präglas också av ett levande kulturlandskap. Här 
finns spår av tidigare odlingsmönster och en rik variation av 
åkrar och hagmarker, odlingsrösen och stenmurar. I slutt-
ningen ner mot strandängarna finns spår av sjöns tidigare 
strandlinjer. 

Landskapet söder och öster om sjön består mest av stora, 
öppna åkermarker med enstaka träddungar. Representativa 
naturbetesmarker och slagna sötvattenstrandängar med 
riksvärden finns kring större delen av sjön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Sjön har sänkts flera 
gånger, vilket gör den känslig för översvämning. Den är också 
naturligt näringsrik, och ytterligare näringsämnen kommer 
från bland annat markläckage, jordbruk och utsläpp från 
samhällen. 

En grund sjö växer lätt igen. För att främja fågellivet runt 
sjön hålls strandängar öppna med bete och slåtter – det är 
nämligen i den öppna zonen många fåglar finner sin föda. 

I områdets skötselplan bör det finnas fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker, 
slåtter av mader och skötsel av landskapselement. Skogsbruk 
bör ske med fortsatt stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda 
biotoper. Det är önskvärt att restaurera igenvuxna slåttermader 
och naturbetesmarker. 

För att bevara naturvärdena är det också viktigt att vårvatten-
ståndet blir högre och varar längre. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad 
madslåtter och/eller upphörd betesdrift, skogsplantering 
på jordbruksmark, energiskogsodling på olämpliga ställen, 
vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller andra markar-
beten samt olämpligt placerad/anpassad bebyggelse/anlägg-
ningar.  

Annat som kan minska naturvärdena är bland annat gödsling 
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför åker-
mark, dikning eller annan markavvattning, friluftsliv i känsliga 
områden, borttagning av stenmurar med mera.  

Naturvärdena skadas också av ändringar av vattendragens 
sträckning eller bottenprofil, muddring och rensning, vatte-
nuttag, utsläpp av försurande ämnen, tillförsel av organiska 

gifter, närsalttillförsel, tungmetallnedfall eller utsläpp, över-
fiske och inplantering av främmande fiskarter.

7. Låstad-Binneberg
Riksintresse

Låstad-Binneberg ligger i kommunens södra del och gränsar 
till Skövde kommun. Området utgörs av slättbygd med ett 
brett bälte av parallella låga moräner, som har bildats under 
isens framryckning. De så kallade De Geer-moränerna är 
mycket långa och raka. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Fortsatt jordbruk bör 
bedrivas samt skogsbruk med fortsatt stor naturvårdshänsyn i 
skyddsvärda biotoper. Områdets värden kan påverkas negativt 
av: Skogsplantering på jordbruksmark, dikningar, täkt, schakt-
ning, tippning och andra markarbeten, vägdragningar samt 
olämpligt placerad bebyggelse/anläggningar.

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

Övriga naturskyddsområden

Natura 2000
(MILJÖBALKEN 7 KAP 28§) Natura 2000 är ett nätverk av 
värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Natura 
2000-områden utses i alla EU-länder för att motverka att 
unika arter och livsmiljöer utrotas. Natura 2000 bygger på två 
EU-direktiv: Fågeldirektivet och habitatdirektivet. I Sverige 
finns cirka 4 000 utpekade områden.
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ILLUSTRATION 3.2: Förordnanden naturmiljö
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Länsstyrelsen upprättar en bevarandeplan för varje område 
och spelar en viktig roll för skyddet av områdena. I beva-
randeplanerna beskrivs hur markerna förvaltas, och där har 
hänsyn tagits till mark-, byggnads- och anläggningsarbeten 
samt skogsbruksåtgärder (avverkning, röjning med mera). 
Enligt miljöbalken krävs det särskilt tillstånd för åtgärder 
som kan skada skyddade biotoper. Även åtgärder som görs i 
anslutning till ett Natura 2000-område och som anses kunna 
påverka området kräver tillstånd. I Mariestad finns 14 Natura 
2000-områden enligt habitatdirektivet. Två av dessa (Freds-
bergs mosse och sjön Östen) omfattas dessutom av fågeldi-
rektiven.Sjön Östen är utpekat ramsarområde vilket innebär 
att området är av särskilt värde för till exempel förekomst av 
representativa, ovanliga eller hotade naturtyper och arter. 

1. Minnesfjället
2. Surö bokskog – Bokskog
3. Kalvö skärgård – Skärgård i Vänern
4. Brommö skärgård – Skärgård i Vänern
5. Djuröarna – Isolerad skärgård i Vänern
6. Gamla Ekudden – Ekhage, strandäng
7. Svaneberg-Lilla Myran – Öppen betesmark, alkärr och 

småvatten
8. Klosterängen – Lundartad skog
9. Dyrenäs Sjötorp – Betesmark
10. Lindbergs domänreservat – Gammal barrblandskog
11. Östen – Näringsrik slättsjö, fåglar
12. Fredsbergs mosse – Myrkomplex och högmosse
13. Greby backar – Betesmark
14. Hassle Grönebäck – Betesmark

Naturreservat
(MILJÖBALKEN 7 KAP 4-8§) Naturreservat är områden som 
bildas av länsstyrelse eller kommun för att bevara biologisk 
mångfald, vårda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av friluftsområden. Även områden som behöver skyddas eller 
restaureras kan utses till naturreservat, liksom platser där man 
återskapar värdefulla natur-/livsmiljöer. När ett naturreservat 
bildas anger man begränsningar för hur mark och vatten får 
användas. Det är mycket viktigt att föreskrifterna anpassas så 
att områdenas naturvärden bevaras, samtidigt som besökare 

kan erbjudas fina upplevelser. Särskilda skötselplaner upprättas 
och en skötselansvarig utses. 

I Mariestads kommun finns två naturreservat som förvaltas 
av kommunen: Gamla Ekudden och Sandviken. Övriga natur-
reservat förvaltas av länsstyrelsen.

1. Brommö skärgård 
2. Furnäsudde domänreservat
3. Gamla Ekudden
4. Hästhagen
5. Kalvö skärgård
6. Karmossen
7. Klosterängen
8. Lindbergs domänreservat
9. Logården
10. Lugnås kvarnstensgruvor
11. Onsö skärgård
12. Sandviken
13. Surö bokskog
14. Vristulven
15. Östen

Naturvårdsområde
På grund av ändringar i miljöbalken har begreppet naturvårds-
område försvunnit. Områden som tidigare kallades natur-
vårdsområde är numera naturreservat. I Mariestad finns den 
gamla benämningen kvar för sjön Östen på grund av adminis-
trativa anledningar.

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

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

Ställningstaganden
 ȫ Välbevarade naturmiljöer är betydelsefulla för den lokala 
livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara områden som är 
av riksintresse för naturvård och använda dessa för att 
berika den lokala livsmiljön.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade 
värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat, 
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för 
biotoper.

 ȫ Skötsel och bevarande av naturmiljöer kräver ett väl 
fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga 
berörda aktörer.

 ȫ Områden med höga naturvärden och hotade arter ska 
användas på ett sådant sätt att naturvärdena består och 
arternas livsbetingelser förbättras.

 ȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer, 
eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när 
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder 
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och 
berörda parter i övrigt. 

 ȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter 
ska genomföras om behov finns och om det kan ske i 
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda 
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på 
området ska bevakas.

 ȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter 
ska genomföras om behov finns och om det kan ske i 
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda 
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på 
området ska bevakas.

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

1. Mariestads stadskärna
Riksintresse, byggnadsminnen

Mariestads stadskärna med Gamla stan, fängelset och residen-
set utgör riksintresse för kulturmiljövård och är ett välbevarat 
exempel på hertig Karls stadsgrundningspolitik. Området 
representerar även strävanden inom kyrka och handel, 1600-
talets stadsregleringsambitioner och hur man byggde städer 
under sent 1800-tal. 

Det är mycket viktigt för stadens identitet och historia 
att bevara domkyrkan och de oregelbundna kvarteren från 
1500-talsstaden. Den annars rätvinkliga rutnätsplanen från 
1693 är också en historiskt viktig aspekt. 

Träbebyggelsen är välbevarad i Gamla stans nordligaste del, 
med inslag från tiden före den stora stadsbranden 1693. Områ-
det präglas av småskalighet, kullerstensgator och välbevarade 
bakgårdar från främst 1700- och 1800-talen. Vissa stadspar-
tier uttrycker även det sena 1800-talets esplanadstadsideal. 
Förvaltningsstadens ideal kommer till uttryck i residenset och 
fängelset. 

2. Göta kanal
Riksintresse

Göta kanal invigdes 1832 och sträcker sig från Mem vid Öster-
sjön till Sjötorp vid Vänern. Kanalen är totalt 190,5 kilometer 
lång, varav 87,3 kilometer är grävd kanal. Riksintresset för 
kanalen berör Mariestads, Karlsborgs samt Töreboda kommu-
ner. 

Kanalen har historiskt varit en viktig transportled och är i 
dag ett stort besöksmål för svenska och utländska turister. AB 
Göta kanalbolag ansvarar för skötsel och drift av kanalen. 

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

3. Stora Eks herrgård
Riksintresse, byggnadsminne

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

4. Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn
Riksintresse

Området ligger i anslutning till sjön Östen och speglar 
Vadsboslättens bebyggelsehistoriska utveckling från järnålder 
och framåt. Riksintresset baseras också på områdets värden 
som både fornlämningsmiljö och kyrkomiljö. 

I området finns flera järnåldersgravfält med högar, stensätt-
ningar och resta stenar. Kyrkbyar med bebyggelse från medelti-
den och framåt karaktäriserar också platsen, liksom odlingsrö-
sen, stenmurar och ovanligt välbevarade äldre byggnader.

5. Karleby
Riksintresse

I Karleby finns en av länets bäst bevarade bymiljöer, med 
rundbyns typiska planmönster och höjdläge. Gårdsbebyggel-
sen härstammar från tiden kring laga skiftet 1856 och gårdarna 
ligger i dag i stort sett på samma tomter som före skiftet.

Miljön präglas av ett äldre vägsystem och av jordbruksmarker 
med stenmurar.

6. Lugnåsberget
Riksintresse

Lugnåsberget utgör riksintresse för både naturvård och 
kulturmiljövård. Berget präglas av ett karaktäristiskt odlings-
landskap, där kvarnstensbrytningen spelat en viktig roll för 
bygdens ekonomi sedan tidig medeltid. 

Kulturmiljön präglas av bebyggelsestrukturen runt Lugnås 
kyrka, med omgivande jordbruksmarker, torpmiljöer och 
åtskilliga unika lämningar efter kvarnstensbrytningen.

8. Björsäter
Riksintresse

Björsäter ligger i kommunens västra del, i direkt anslutning 
till Lugnås. Björsäter är en kyrkby belägen på en rullstensås i 
nord-sydlig riktning. Topografin och att bebyggelsen behållit 
sin placering även under 1800-talets skiften ger bebyggelsen en 
tydlig karaktär av radby.

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

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

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

1. Residenset
2. Fängelset
3. Zachauska gården 
4. Mariestads teater
5. Bertha Petterssons hus
6. Stationshuset
7. Bageriet i kv Baggen
8. Katten 8
9. Odensåkers klockarbol
10. Stora Eks herrgård
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Kyrkliga kulturminnen
(KULTURMILJÖLAGEN 4 KAP) I Mariestads kommun finns 22 
kyrkor, de flesta med kringliggande kyrkogårdar som utgör 
kyrkliga kulturminnen.

Övriga kulturvärden
(PLAN- OCH BYGGLAGEN 8 KAP 13§) Byggnader som inte är 
byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen men som ändå 
har ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnär-
ligt värde kan omfattas av varsamhetskraven plan- och byggla-
gen istället. Kommunen kan genom detaljplaner och områdes-
bestämmelser skydda värdefull bebyggelse från förvanskning 
genom planbestämmelser. 

Lokal inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer har skett i etapper. Bland annat finns ett bevaran-
deprogram för Gamla stan från 1983, fragmentariska invente-
ringar av bebyggelsen i Mariestads tätort från 1990-talet och en 
kommunövergripande inventering av landsbygden från 2003 
(Göthberg).

Dessutom har Trafikverket gjort inventeringar av kulturmil-
jön när de utrett en ny dragning av E20. Inventeringar från 
1980- och 1990-talet behöver uppdateras. 

I den kommunövergripande inventeringen av landsbygden 

pekas 27 områden ut med lokalt intresse för kulturmiljön. De 
flesta av dem ingår redan i riksintressen eller förordnanden 
för kulturmiljön och kyrkliga kulturminnen, men Mariestads 
kommun vill också betona hur viktiga dessa områden är för den 
lokala historiska förståelsen. 

De områden som pekas ut i inventeringen och som inte är 
riksintressen eller byggnadsminnen är:

2. HASSLE SÄBY (2) Corps-de-logi (större gård) från 1835 med 
omgivande park, mindre bostadshus och stor ekonomian-
läggning. 

4. FJÄLL-SJÖBERG (4) Fjälls gårdsanläggning med anor från 
1500-talet som kronohemman, och Sjöbergs gårdsanlägg-
ning med ursprung i 1600-talet samt omgivande odlings-
landskap.

11. TJOS-FÅLEBERG (11) Två större gårdar med tillhörande 
gårdsbebyggelse från sent 1800-tal. Ursprung i äldre bybild-
ning där ett par byggnader finns kvar – Stockastugan från 
1700-talet och ett soldattorp.

14. DYRENÄS (14) Jordbruksby med omgivande jordbruksland-
skap vid Vristulven. I byn finns bland annat en ryggåsstuga 
från 1600-talet. 

16. FRÖÅKRA OCH ANDERSTORP (16) Jordbruksbyar med forn-
tida ursprung öster om Lyrestad. Befintliga gårdar från sent 
1800-tal. Småbrutet och omväxlande odlingslandskap med 
skog. 

23. BROMMÖ GÅRD (23) Disponentbostad från 1848, arbetarbo-
stad, glasmagasin med mera från epoken Bromö Glasbruk, 
1803–1879. Odlingslandskap. 

26. TRILLEHOLM (26) Gård på ö i Tidan med mangårdsbyggnad 
från 1787. Vattnet drev förr kvarnar och hammarsmedja. 
Fornlämningar och odlingslandskap.

Förutom ovan nämnda miljöer anser kommunen att kyrkbyar 
och kringliggande bebyggelse runt ett antal av de kyrkliga 
kulturminnena behöver lyftas fram som miljöer med stort 
lokalt värde. De områden som berörs är: Berga kyrkby, Bredsä-
ters kyrka och före detta skola, Ekby kyrkby, Enåsa kyrka och 
Börstorps slott, Färeds kyrkby och Uggletorp, Hassle kyrkby , 
Leksbergs kyrkby, Låstads kyrkby, Tidavads kyrkby, Ullervads 
kyrkby och Östergården samt Utby kyrkby. 
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ILLUSTRATION 3.4: Byggnadsminnen i tätorten
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Kulturhistoriska vägar
1997 redovisade Vägverket och länsstyrelsen vägar med kultur-
historiskt värde i före detta Skaraborgs län. Vägarnas samlade 
värde har bedömts efter tre olika kriterier. 

Åtgärder som förändrar vägens karaktär, bredd, höjdläge och 
beläggning bör undvikas. Även vägens närområde bör skyddas 
från åtgärder som förändrar karaktären i området. Vid artrika 
vägkanter bör exempelvis dikning undvikas. Tre klasser har 
redovisats där klass 1 har högst värde. I Mariestad finns Klass 
1-vägar i Björsäter (R1009U), Karleby (R522U och R1314U), 
Rörsås (R1097U), Odensåker (väg 2949) och på Torsö (väg 
2977 och 2978).

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen anser att riksintresse för kulturmiljövård, 
precis som övriga förordnanden för kulturmiljön, är 
betydelsefulla för den lokala livsmiljön och historiska 
förståelsen.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara riksintresset och 
använda detta för att berika den lokala livsmiljön och 
skapa en variationsrik bebyggelsemiljö i kommunen.

 ȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering lyfta 
fram och säkerställa kulturhistoriska värden.

 ȫ Kommunen ska verka för att natur- och kulturvärden i 
miljöer med stora kvaliteter bevaras eller förstärks. 

 ȫ Kommunen avser att inventera kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer.

 ȫ Kommunen avser att ta fram ett kommunövergripande 
lokalt bevarandeprogram för kulturhistoriska miljöer av 
lokalt intresse.

 ȫ Kommunen ska verka för att de kulturhistoriskt 
värdefulla vägarna behåller sina sträckningar och 
kulturhistoriska värden.

 ȫ Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och/eller infrastruktur.

 ȫ Nya byggnader bör anpassas efter den lokala 
byggnadstraditionen

 ȫ Inom områden för riksintresse för kulturmiljön ska 
särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön samt 
till landskapsbild och övrig bebyggelse så att riksintresset 
inte skadas. Det gäller såväl vid nybyggnation som vid 
ombyggnad
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ILLUSTRATION 3.5: Kulturmiljö
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Friluftsliv
(MILJÖBALKEN 3 KAP 6§ OCH MILJÖBALKEN 4 KAP 2§) Större 
delen av skärgården, Vänern och Göta kanal täcks av riksintres-
sena för friluftsliv och rörligt friluftsliv. De två riksintressena 
tangerar varandra i stora delar och kan begränsa framtida 
förändringar av den fysiska miljön, men samtidigt är riksin-
tresseområdena mycket viktiga resurser när man utvecklar 
boendemiljöer i strandnära lägen och näringar kopplade till 
vatten och turism.

Göta kanal
Riksintresse

Göta kanal utgör tillsammans med Tiveden i Karlsborgs 
kommun geografiskt riksintresse för friluftsliv och turism. 
Området erbjuder både växlande, naturskönt landskap och 
intressant kulturlandskap. Kanalen är internationellt känd och 
är ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk och 
turistmål. 

Mellan Vänern och Vättern finns 22 slussar, varav 20 mellan 
Hajstorp och Sjötorp. Forsviks bruksmiljö, Lanthöjden med 
kanalens högsta punkt och Riksberg-Hajstorp med sju slussar 
på mindre än en kilometer utgör tre av de mest intressanta 
delarna. Gästhamnar finns bland annat i Sjötorp, Lyrestad, 
Töreboda. Forsvik och Karlsborg. 

Områdets utvecklade vandringsleder, cykelvägar, boende-
möjligheter, intressanta natur- och kulturmiljöer och goda 
förutsättningar för båt- och kanotsport bidrar till värdena. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Lövskogar, hagmarker och 
rester av odlingslandskap bibehålls och hävdas. Stränder och 
andra attraktiva områden hålls tillgängliga. Utveckla ekotu-
rism, där besökarna reser till och i området med kollektivtra-
fik, cykel, till fots, med kanot eller liknande. Samarbete med 
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Utveckla 

turistpaket med resa, aktiviteter och boende. Förbättra vattenle-
der för kanot och småbåtar på och i anslutning till Göta kanal.

Vänern – Djurö, Brommö och Torsö
Riksintresse 

Djuröarkipelagen är en ostörd och naturskön skärgård med 
skyddade naturhamnar, möjligheter till bad i klart vatten och 
fin strövterräng. Det finns intresseväckande naturvärden knutna 
till vatten och skärgård, och kulturvärden knutna till de tidigare 
bosättningarna på Djurö. Många av öarna är orörda. 

Brommö och Torsö, som med tillhörande småöar och skär 
är en av Sveriges största insjöskärgårdar, har fina sandstränder i 
olika väderstreck och en småbruten kustmiljö. Här finns många 
viktiga natur- och kulturvärden knutna till vatten och skärgård, 
och möjligheterna till omväxlande upplevelser är många. 

På Brommö finns ett småskaligt nätverk av vägar och stigar 
med goda förutsättningar för terrängcykling och vandring. På 
vintern är isen mellan kobbar och skär idealisk för långfärds-
skridskor. 

I området ingår Vänern med en strandremsa från Viksnäsudde 
i öster till Sandaviken och Gluggen i väster. Området inklu-
derar också de båda naturreservaten Varaskogen och Varan. På 
fastlandskusten finns uddar med fina utblickar över Vänern. 
Småskalig och grund skärgård ger goda förutsättningar för 
grundgående båtliv. Det finns flera platser med små sandsträn-
der insprängda mellan klippartier. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Karaktären av i huvudsak 
opåverkat och oexploaterat område bevaras. Skärgården lämnas 
i huvudsak till fri naturutveckling. Träd- och buskröjning kan 
behövas på fågelskären. Naturvårdsinriktat skogsbruk utan 
kalavverkning kan vara aktuellt i känsliga lägen. Lövskogar, 
ängs- och betesmarker är viktiga inslag i landskapet. 

Betande dovhjortar håller resterna av odlingslandskapet på 
Djurö öppet. Tillgänglighet till stränder och andra attraktiva 
områden behålls, och det kan bli nödvändigt att röja vass vid 
sandstränder. Det är viktigt att området får behålla sin stilla och 
orörda karaktär. 

Att avverka stora mängder skog i strandnära lägen eller att 
låta ängs- och betes-marker växa igen kan påverka friluftslivs-
värdena negativt. Olämpligt lokaliserad bebyggelse, industrian-
läggningar och hinder längs stränder kan också skada värdena. 
Anläggningar som påverkar områdets utseende (telemaster, 
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Friluftsliv MB 3 kap 6§
Rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§

ILLUSTRATION 3.6:  Riksintressen friluftsliv

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

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen anser att riksintresset för friluftslivet är 
betydelsefullt för ett tillgängligt friluftsliv och för 
att utveckla bland annat besöksnäring och lokala 
boendemiljöer.

 ȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering 
säkerställa tillgänglighet för friluftslivet och möjliggöra 
balans mellan allmänna och enskilda intressen. 

 ȫ Kommunen anser att gränsdragningarna för riksintresse 
för friluftslivet behöver preciseras i anslutning till 
utpekade LIS-områden. 

Ekologi

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

Biotopskyddsområde
(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§) Genom att inrätta ett biotopskydds-
område främjar och tryggar man växt- och djurlivet i en hel 
biotop. En biotop är en livsmiljö som erbjuder lämpliga 
förutsättningar för organismer att leva, exempelvis gynnsamt 
klimat, jordmån och näring. Biotopskyddsområden liknar 
naturreservat, men är ofta mindre. Generellt biotopskydd 
gäller för alléer, stenmurar, åkerholmar, källor, odlingsrösen, 
pilvallar, småvatten och våtmarker. Åtgärder som kan skada 
ett biotopskyddsområde kräver dispens från länsstyrelsen. 
Länsstyrelser och kommuner kan även inrätta särskilda 
biotopskyddsområden, med särskilda föreskrifter och skötsel-
anvisningar. Markägaren har då rätt till ekonomisk ersättning 
som motsvarar minskningen av fastighetens marknadsvärde. I 
Mariestads kommun finns det 20 inrättade biotopskyddsom-
råden.

Nyckelbiotoper
(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§) En nyckelbiotop är ett begränsat 
naturområde som har mycket stor betydelse för skogens 
flora och fauna. Här finns det, eller kan det förväntas finnas, 
rödlistade arter. Nyckelbiotoper inventeras efter vissa så kallade 
signalarter och registreras av Skogsstyrelsen. I Mariestads 
kommun finns 168 nyckelbiotoper. Många av dem ligger 
runt Lugnåsberget och Torsö skärgård. Det finns dessutom 
103 så kallade naturvärden – områden som inte helt uppfyller 
kriterierna för nyckelbiotop, men som ändå bedöms ha höga 
naturvärden. Dessa kan på sikt utvecklas till nyckelbiotoper.
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Ängs- och hagmarker
Tack vare kommunens välbevarade kulturlandskap finns 
många miljöer med utpräglade ängs- och hagmarker kvar. 
Ängs- och hagmarker har stora biologiska värden och är ofta 
artrika på både djur och växter. Den biologiska mångfalden är 
ofta helt beroende av att området brukas eller betas, och kan på 
så sätt betraktas som levande kulturminnen. 

Ängs- och hagmarkerna är betydelsefulla för landskapsbilden 
och för att förstå hur kulturlandskapet växt fram. De är också 
viktiga för att hålla landsbygden levande och främja turismen. 
Att bevara ängs- och hagmarker innebär mycket skötsel och 
kräver därför intresserade brukare. Inom EU:s landsbygdspro-
gram kan man få ekonomiskt stöd till sådan skötsel.

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

KLASS 1

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

KLASS 2

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

Sumpskogar
En sumpskog är en skogsklädd våtmark. Sumpskogar är 
mycket varierade och erbjuder därför rika livsmiljöer för 
många växter och djur. 

Sumpskogen innefattar all trädbärande blöt mark där mogna 
träd har en medelhöjd på minst tre meter och där trädens 
krontäckningsgrad är minst 30 procent. Sumpskogarna delas 
in i tre huvudtyper: Myrskog, fuktskog och strandskog. I 
Mariestads kommun finns sumpskogar framför allt i kommu-
nens norra halva. 

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska i planeringen förhålla sig till 
artskyddsförordningen. 

 ȫ Välbevarade naturmiljöer är betydelsefulla för den lokala 
livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.

 ȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade 
värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat, 
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för 
biotoper.

 ȫ Skötsel och bevarande av dessa områden kräver ett väl 
fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga 
berörda aktörer.

 ȫ Områden med höga naturvärden och hotade arter ska 
användas på ett sådant sätt att naturvärdena består och 
arternas livsbetingelser förbättras.

 ȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer, 
eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när 
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder 
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och 
berörda parter i övrigt. 

 ȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter 
ska genomföras om behov finns och om det kan ske i 
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda 
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på 
området ska bevakas.
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Ängs- och hagmark

Ramsarområde
Sumpskog
Våtmarker
Lövskog
Objekt med naturvärden

Biotopskydd

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

Strandområdet vid Snapen, foto Erica Williamsson

Ställningstaganden
 ȫ Strandskyddet ska värnas så att tillgängligheten till 
stränder för allmänheten på sikt inte försämras och att 
växt- och djurlivet inte påtagligt skadas. 

 ȫ I utpekade LIS-områden ska detaljerad planering ske 
så att allmänna och enskilda intressen balanseras vid 
bebyggelseutveckling.
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ILLUSTRATION 3.8: Strandskyddsområden
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Areella näringar
Jordbruk

(MILJÖBALKEN 3 KAP 4§) Enligt miljöbalken är jordbruk av 
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Jordbruket har dock inte status av riksintresse. Det innebär 
att planeringsansvaret för hushållande med jordbruksmarken 
ligger hos kommunerna, och ingen central myndighet bevakar 
vilken jordbruksmark som skyddas från exploatering. Behovet 
av att hushålla med åkermarken framhålls också i miljömålen, 
både på nationell och regional nivå. 

1971 gjordes en gradering av åkermark i hela riket av dåva-
rande Lantbruksstyrelsen. Graderingen var från 1-10 där 1 inte 
var brukningsvärd mark och 10 var högklassig jordbruksmark 
med hög avkastning. I Mariestads kommun finns i huvudsak 
klass 3 mark och närmare Tiveden är marken av klass 2. De 
stora jordbruksvärdena ligger framförallt i de stora samman-
hängande slättlandskapen i den södra delen av kommunen.

Det genomsnittliga mark- och arrendepriset för jordbruk-
smark i Västsverige stiger men har inte hängt med i den 
prisutveckling Sverige som helhet haft under den senaste 20 
års-perioden. Andelen jordbruksmark i Mariestads kommun 
har under samma period minskat från ca 17 300 ha till 16 800 
ha vilket belyser det faktum att det är en värdefull resurs (källa: 
Jordbruksverket, 2017).

För närvarande finns inget samstämmigt planeringsunderlag 
för att på ett rättvist sätt värdera jordbruksmarken. Av flera 
anledningar är det problematiskt att bara använda några få 
parametrar vid en jämförelse och värdering. För att få en mer 
rättvist bild behöver underlaget både uppdateras och utvecklas 
på regionnivå för att på allvar tjäna som planeringsunderlag. 

Ställningstaganden
 ȫ Ianspråktagande av jordbruksmark ska i första hand 
ske i närhet av befintlig bebyggelse och samhällsviktig 
infrastruktur.

Skogsbruk

(MILJÖBALKEN 3 KAP 4§) Skogsbruk är av nationell betydelse 
enligt miljöbalken. Skogsmark som har betydelse för skogs-
näringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

De skogliga natur- och kulturvärden i Mariestad är i huvud-
sak kopplade till platser med någon form av områdesskydd. 
Tätortsnära skogar är starkt kopplade till sociala värden så som 
rekreation och friluftsliv. Ur ett samhällsekonomiskt perspek-
tiv är det också viktigt att inte försvåra möjligheten till ett 
rationellt skogsbruk. Fler och fler produkter baserat på fossila 
bränslen ersätts idag med produkter från skogen, så som plaster 
och kläder. Växande skog fyller även en viktig funktion som 
kolsänka och är viktig ur ett klimatperspektiv. 

Ställningstaganden
 ȫ Genom en medveten samhällsplanering ska kommunen 
inte försvåra möjligheterna till ett rationellt skogsbruk.

 ȫ Kommunen är positiv till utveckling av 
skogsbruksmetoder som är skonsamma mot växt- och 
djurarter samt bevarar ekosystemtjänster
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Vattenbruk
(MILJÖBALKEN 3 KAP 5§) Vänern och Ymsen är av riksintresse 
för yrkesfisket och fritidsfisket. Riksintresset innebär att fisket 
ska skyddas så långt det är möjligt, bland annat från övergöd-
ning och föroreningar. 

Alla avlopp som mynnar i sjöarna ska på sikt vara godkända. 
Utsläpp från båtar ska endast ske i hamnar med särskilt anpas-
sade tömningsanordningar. I Mariestads Vänerskärgård finns 
dessutom områden där många av Vänerns 38 fiskarter förökar 
sig. Exempelvis är Mariestadsfjärden ett viktigt lekområde för 
gös. 

Sedan 2013 är Vänern samförvaltningsområde för fiske, där 
fiskets intressenter samverkar. En fiskevårdsplan finns fram-
tagen av länsstyrelsen. Kompensationsutsättning av lax- och 
öring sker av Fortum enligt gällande vattendomar. Även 
Laxfond Vänern och enskilda föreningar sätter ut fisk i syfte att 
hålla uppe tillgången.

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska arbeta aktivt för att bibehålla och 
förbättra sjöarnas vattenkvalitet och fiskens lekområden, 
begränsa tillförsel av miljögifter samt utveckla 
möjligheterna att för fritidsfiske och yrkesfiske.

ILLUSTRATION 3.9: Riksintresse yrkesfiske
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ILLUSTRATION 3.10: Seveso-anläggningar

Bergtäkt

Bergtäkt

Metsä Tissue AB

Biogas

Råvarutillgångar 
och samhällsviktiga 
verksamheter
Utvinning
Sand, grus och berg är viktiga resurser, inte enbart som bygg-
nadsmaterial och för väg- och fyllnadsändamål. Förekomster 
av berg och naturgrus har också avgörande värden för bland 
annat grundvatten, landskapsbild, friluftsliv, kulturmiljö, 
geologi och växtliv. En långsiktigt hållbar resurshantering är 
därmed av stor betydelse.

Bergtäkter 
I Mariestad finns tre bergtäkter: Västra Kinneskogen, Börs-
torp–Råntorp och Brodderud. Bergtäkterna utgörs av brott, 
där fast berg bryts för framställning av krossgrus eller maka-
dam för väg- och fyllnadsändamål. Täkternas placering och 
materialets relativt goda kvalitet gör att kommunen har en god 
försörjningssituation vad gäller bergkross. 

Tillgången på naturgrus i kommunen är begränsad. Bergtäk-
terna bör därför prioriteras framför nya grustäkter. Material-
banker och depåer för återvinningsmaterial och restprodukter 
bör anordnas på lämpliga platser, exempelvis vid bergtäkterna. 

Att den materialförsörjning som finns i kommunen grun-
das på bergtäkter ses som positivt, då det ligger i linje med 
miljömålet att minska användningen av naturgrus (naturligt 
sorterade sten-, grus- och sandjordarter). I regionen råder idag 
brist på bergmaterial. Kommunen anser att det är av största 
vikt att bryta färdigt en etablerad täkt, eftersom en sådan resurs 
är mycket svår att uppbringa i exploaterbara lägen på rimligt 
transportavstånd. Större byggnadsprojekt som vägar och 
järnvägar kräver ofta stora volymer fyllnadsmassor av bergkross 
eller naturgrus och av miljömässiga och ekonomiska skäl är det 
värdefullt att sådant material kan hämtas lokalt.   

Störningar från bergtäkter består av buller från borrning, 
sprängning och krossverk samt från transport till och från 
anläggningen. Bullerstörningarna minskar i takt med att 
täkterna blir djupare och täktens egen skärmeffekt ökar. 

Förutom buller förekommer störningar i form av damm, 
vibrationer och tryckvågor vid sprängning. 

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

Ställningstagande
 ȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av 
resursflöden och näringsämnen.
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Industri
(MILJÖBALKEN 3 KAP. 8§) Område särskilt lämpligt för anlägg-
ning industriell produktion och där möjligheten att utnyttja 
området för sådant ändamål bör eller ska värnas enligt miljö-
balken. I Mariestad finns en förhållandevis stor andel tung 
produktionsindustri, jordbruksföretag, bergtäkter och annan 
miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Fyra av dessa är 
klassade som Seveso-anläggningar vilket innebär att de hante-
rar en stor mängd kemikalier;

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

Ställningstaganden
 ȫ Försiktighetsåtgärder och stor hänsyn bör tas när 
detaljplanering sker Seveso-anläggningar och andra 
miljöfarliga verksamheters influensområde.

Energiproduktion
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§) Områden som är särskilt lämpligt 
för anläggning för energiproduktion och där möjligheten att 
utnyttja området för sådant ändamål bör eller ska värnas enligt 
miljöbalken. I Mariestads kommun finns inga riksintresseom-
råden för energiproduktion. Däremot finns flera områden som 
ur ett lokalt eller delregionalt perspektiv utgör samhällsviktig 
infrastruktur.

Ett hållbart energisystem har sin grund i energieffektiv 
samhällsplanering och förnybar energi med hjälp av nya 
tekniska lösningar. Hela kommunens mark- och vattenområde 
bör ses som ett energisystem med olika lokala förutsättningar. 
Lösningar för staden, tätorterna och landsbygden ser olika ut. 
Energisystemet ska också ses utifrån ett helhetsperspektiv – 
från brukare, via nätet, till produktion och till lokal/regional/
global påverkan.

Fjärrvärme är den främsta uppvärmningsformen i Mariestad 
och produceras av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Produk-
tion av förnybar energi som exempelvis vind- och solanlägg-
ningar är mer ytkrävande, men är prioriterat av kommunen 

inom det strategiska arbetet med industriell förnyelse. 
Mariestad, Töreboda och Gullspång har ett tematiskt tillägg 

till ÖP i form av en gemensam vindbruksplan från 2010. 
Planen ger vägledning för framtida vindkraftsutbyggnad med 
avsikt att begränsa den lokala miljöpåverkan som framtida 
utbyggnad ger. I och med denna översiktsplan upphävs vind-
bruksplanen och ersätts med den redovisning som görs i Del 
2, Markanvändning. Vindbruksplanen kommer dock fortsatt 
tjäna som ett fördjupat planeringsunderlag.

Potentialen för energibesparingar är stor i befintliga bygg-
nader. Besparingar är billigare än nyproduktion av energi och 
det leder till minskad klimatpåverkan. Energibesparing bör 
inte ske genom att energi med bra miljöprestanda växlas över 
till ökad användning av energi med sämre miljöprestanda. 
Resurseffektivitet samt miljö- och koldioxidbelastning bör 
användas som måttstock. Även när nya områden planeras 
bör dessa frågor stå i centrum. Nya bebyggelseområden ska 
utformas med målet att begränsa lokal, regional och global 
miljöpåverkan.

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad 
energi. 

 ȫ Kommunen ska genom arbetet med Test- och 
demonstrationsplats Mariestad och industriell förnyelse 
verka för en omställning till en cirkulär, biobaserad 
ekonomi. 
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Energidistribution

Kraftledningar
Genom Mariestads kommun går en större stamnätsledning 
(400 kV) i nordöstlig till sydvästlig riktning. Stamnätsled-
ningen ägs av Svenska kraftnät och utgör en viktig planerings-
förutsättning för kommunen. Generellt rekommenderas ett 
byggnadsförbud för bebyggelse där människor vistas varaktigt 
om 130 meter från en 400 kV-ledning, 80 meter från en 220 
kV-ledning och 20 meter från en 130 kV-ledning.

Fjärrvärme 
Idag har kommunen ett omfattande och tämligen modernt 
fjärrvärmenät. I Mariestad produceras fjärrvärmen i huvudsak 
av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Bolaget ägs av kommu-
nen tillsammans med Metsä Tissue. kkab ligger vid Tidans 
västra strand. Oljeeldade reserv- och spetslastcentraler finns vid 
kvarteret Pilen samt på Hantverkargatan 17.

Produktionen och distributionen av fjärrvärme kan komma 
att påverkas av klimatförändringar. Det handlar framför allt 
om risker relaterade till markstabilitet och översvämningar. 
Katrinefors fjärrvärmeverk ligger längs med Tidan och kan 
i framtiden påverkas av översvämningar. Förutom direkta 
skador av höga vattennivåer innebär det en ökad risk för 
erosion.  

Fjärrvärmecentral
Kraftledning 400 kV

ILLUSTRATION 3.11: kraftledning

Ställningstagande
 ȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad 
energi.

 ȫ Kommunen avser att samråda med Svenska Kraftnät för 
åtgärder inom 250 meter från stamnätsledningar.
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ILLUSTRATION 3.12: Riksintresse för kommunikationer

Kinnekullebanan

Väg 26
Sjöfartsled

E20

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

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

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

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

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

Ställningstaganden
 ȫ Utvecklade kommunikationer på land och vatten är 
avgörande för kommunens utveckling.

 ȫ Kommunen ska verka för att standarden på E20 och väg 
26 höjs, samt för en modernisering av Kinnekullebanan 
tillsammans med Trafikverket, Västra Götalandsregionen 
och övriga berörda kommuner.

 ȫ Vid detaljerad planering krävs att både nationella och 
lokala intressen balanseras.
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VA-anslutning före 2026
VA-anslutning efter 2026

VA-anslutna 2018

Vattenverk
Avloppsreningsverk
 - behov av större åtgärder
 - Planeras att tas bort

Be�ntlig spillvattenledning
Planerad spillvattenledning
Be�ntlig vattenledning
Planerad vattenledning

§6-område för utbyggnad 2016-2026
§6-område för utbyggnad 2026-

Vatten- och avloppsförsörjning

Dricksvatten
Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads 
kommun kommer från Vänern, som via Göta älv försörjer 
totalt 800 000 människor med dricksvatten. Vänerns vatten-
kvalitet är god och klarar utan rening de flesta av kvalitets-
kraven för dricksvatten, men är naturligt något grumligt och 
färgat. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger inom 
kommunens verksamhetsområde för Mariestads kommuns 
allmänna VA-anläggning och är därmed anslutna till det 
kommunala dricksvattennätet. 

Fastigheter utanför verksamhetsområde för Mariestads 
kommuns allmänna VA-anläggning får sitt dricksvatten från 
egna brunnar eller gemensamhetsanläggningar. Lindholmens 
vattenverk är kommunens största och står för cirka 95 procent 
av vattenproduktionen i kommunen. Lindholmen försörjer 
Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hassle, Sjötorp, Lyrestad och 
Böckersboda med dricksvatten. Det finns tre högreservoarer på 
ledningsnätet och tre tryckstegringar.

Ett sätt för en kommun att skydda sina dricksvattentäkter på 
är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsfö-
reskrifter. Syftet är att trygga dricksvattenförsörjningen både 
i nutid och för kommande generationer. Ett skyddsområde 
är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt 
känsliga för föroreningar. Genom vattenskyddsföreskrifterna 
regleras aktiviteter som riskerar att förorena eller på annat sätt 
skadligt påverka vattentäkten. 

Kommunen har vattenskyddsområden för grundvatten-
täkterna i Boterstena och Svaneberg, som försörjer Tidavad 
respektive Lugnås med dricksvatten. Det finns också vatten-
skyddsområden för grundvattentäkterna i Sjötorp, Hassle, 
Lugnås och Böckersboda som inte längre är i bruk. Vatten-
skyddsområde saknas för kommunens ytvattentäkt i Marie-
stadsfjärden. Lämpliga riskreducerande åtgärder, exempelvis 
inrättande av vattenskyddsområde, kommer att utredas. 
Kommunen ska genom bland annat Vänersamrådet värna 
vattenskyddet och aktivt verka för att vattenkvaliteten bibe-
hålls eller förbättras.

Grundvatten
Sveriges geologiska undersökning (sgu) har tagit fram en 

underlagskarta med kommentarer för grundvattenskydd i 
Mariestads kommun. Kartan ger en överskådlig bild av infil-
trationsbenägenheten till grundvattnet och var de rikligaste 
grundvattenförekomsterna finns. Dessutom har sgu redovisat 
karta och förteckning över de viktigaste brunnarna i kommu-
nen. 

Tillgången på grundvatten av hög kvalitet är begränsad. De 
största och mest koncentrerade grundvattentillgångarna finns 
i grusåsar, exempelvis Holmestads- och Björsätersåsarna i den 
västra delen av kommunen, Låstadsåsen i den centrala och 
norra delen samt Fredsbergsåsen i öster. Kommunens grund-
vattentäkter (vanligen en grävd schaktbrunn eller en smalare 
rörbrunn) är Svanebergs vattentäkt, Boterstena vattentäkt 
och Torsö vattentäkt. Fastställda vattenskyddsområden finns 
endast för två av vattentäkterna. 

Lugnås, Tidavad och Torsö vattenverk är grundvattenverk 
och har lite olika reningsprocesser. Alla vattenverk använder 
UV-ljus som en del av reningsstegen för att kontrollera bakteri-
etillväxt samt klor som en extra säkerhet om det skulle komma 

Grundvatten
Yttvatten; sjöar/vattendrag

ILLUSTRATION 3.13: Yt- resp grundvatten
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VA-anslutning före 2026
VA-anslutning efter 2026

VA-anslutna 2018

Vattenverk
Avloppsreningsverk
 - behov av större åtgärder
 - Planeras att tas bort

Be�ntlig spillvattenledning
Planerad spillvattenledning
Be�ntlig vattenledning
Planerad vattenledning

§6-område för utbyggnad 2016-2026
§6-område för utbyggnad 2026-

ILLUSTRATION 3.14: VA-anläggningar och åtgärder
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in bakterier i anläggningarna eller på ledningsnätet.
Vid arbetet med kommunens klimatanpassningsplan analy-

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

Dagvatten
De stora mängder dagvatten som uppstår i samband med 
omfattande regn och skyfall kan inte alltid hanteras av 
kommunens ledningsnät och riskerar att orsaka översväm-
ningar. Att anlägga fördröjningsmagasin vid de ytor som ger 
upphov till dagvatten är ett sätt att minska översvämningsris-
ken. 

I områden med hög andel hårdgjorda ytor rinner stora mäng-
der vatten snabbt till VA-nät och vattenförekomster. Detta är 
ett problem idag. För att i framtiden klara av ökade mängder 
nederbörd behöver man avsätta markreserver för fördröjning 
av dagvatten. Vid förtätning är det viktigt att tidigt utreda 
vilka platser som är strategiskt viktiga att spara och utveckla för 
omhändertagande av dagvatten. I tätbebyggda områden är det 
viktigt att dagvattensystemen inte är underdimensionerade i 
förhållande till prognos om förväntad nederbörd. 

Vid nybyggnation är det också viktigt att höjdsättning av 
bostäder och gatumark sker så att ytavrinning kan ske via fria 
vattenvägar till mottagare. Ytterligare en viktig aspekt vid 
nybyggnation är kravet på dagvattenfördröjning från respek-
tive fastighet. För att avrinningen ska ske på ett kontrollerat 
sätt när andelen hårdgjorda ytor ökar behöver dagvattnet 
fördröjas. Fördröjning ska eftersträvas så nära uppkomsten av 
dagvattenflödet som möjligt.

VA-plan som tematiskt tillägg
Kommunen tog under 2016 fram en ny VA-plan. Planen 
omfattar vatten- och avloppsförsörjning inom och utanför den 
allmänna VA-anläggningens nuvarande verksamhetsområ-
den. Planen pekar ut vilka delar av befintligt ledningsnät och 

anläggningar som behöver förnyas och sätter ambitionsnivån 
för framtida åtgärder. Planen är att ersätta både avloppsre-
ningsverket och vattenreningsverket i Lugnås med överförings-
ledningar till Mariestad. För att uppfylla kraven i lagen om 
allmänna vattentjänster planeras utbyggnad av den allmänna 
VA-anläggningen till nio områden som idag inte förses med 
kommunala vattentjänster innan 2026, och ytterligare utbygg-
nad efter denna period.

Enligt VA-plan 2016–2026 ska Mariestads kommun arbeta 
aktivt med att skydda de vattentäkter som förser kommunen 
med kommunalt dricksvatten.

VA-planen används som ett gemensamt långsiktigt plane-
ringsverktyg och utgör ett stöd vid detaljplanering, bygglovs-
givning samt vid tillstånd till inrättande av enskilda avlopp-
sanläggningar. Med hjälp av VA-planen ska även allmänheten 
kunna få information om vilka planer som finns för VA-för-
sörjningen inom olika delar av kommunen. 

Underhåll och förnyelse av det kommunala ledningsnätet 
ska ske på ett hållbart sätt. Detta för att minska förlusten av 
renvatten på väg till kund, minska mängden tillskottsvatten 
till spillvattennätet, verka för att minska förekomst av brädd-
ningar och förebygga källaröversvämningar.

Kommunen har även en dagvattenpolicy från 2005. Policyn 
gäller hantering av dag- och dräneringsvatten. Dagvattenpo-
licyn är under revidering och en ny förväntas beslutas under 
2018.

Ställningstaganden
 ȫ Det allmänna ledningsnätet ska bytas ut med en 
förnyelsetakt av en procent per år.

 ȫ Mariestads kommun arbetar aktivt med att uppfylla 
lagen om allmänna vattentjänster genom utbyggnation 
av den allmänna VA-anläggningen.

 ȫ Kommunens vattentäkter ska skyddas så att hälsosamt 
dricksvatten kan produceras även i framtiden.

 ȫ Mariestads kommun ska utföra de åtgärder på vatten- 
och avloppsreningsverk som krävs för att trygga en säker 
reningsprocess även i framtiden.

 ȫ Kommunen förordar kretsloppsanpassade 
avloppslösningar och gemensamhetsanläggningar för 
avlopp utanför kommunalt verksamhetsområde.
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ILLUSTRATION 3.15: Återvinningsstationer

Återvinningsstation

Avfallshantering
Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till 
en anläggning där det kan återvinnas eller förvaras. Avfallshan-
tering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall och återvin-
ning i Mariestad sedan januari 2016. 

Av kommunens avfallsdeponiner är det endast vid Bångaha-
gen som det fortfarande pågår verksamhet. Deponeringsverk-
samheten upphörde 2008. Inkommet verksamhetsavfall skickas 
i huvudsak till material- eller energiåtervinning. Det avfall som 
deponeras skickas till Kartåsens avfallsanläggning (Lidköpings 
kommun) eller Rödjorna (Suez) för deponi. Brännbart hushålls-
avfall hanteras i Skövde Värmeverk, där avfallet bränns och 
omvandlas till fjärrvärme och elektricitet. Insamlat matavfall 
hanteras vid Falköpings biogasanläggning för produktion av 
fossilfritt drivmedel ochcirkulation av näringsämnen då restpro-
dukten ersätter konstgödsel på åkermark och i jordar.

Sortering av matavfall har pågått från skolkök under ett 
antal år. Insamlingen av matavfall från villor påbörjades under 
2016/2017. Insamling av matavfall från flerbostadshus bedöms 
vara helt uppstartad under 2018.

Bångahagens avfallsanläggning består idag aven återvin-
ningscentral, mottagning och mellanlagring av farligt avfall 
från hushållen, kompostering av trädgårdsavfall, omlastning av 
hushållsavfall, mottagning av icke-farligt verksamhetsavfall och 
sluttäckning av den fd deponin. Sluttäckningen utförs i enlighet 
med av länsstyrelsen godkänd avslutningsplan. När sluttäck-
ningen är klar kommer den före detta deponin vara en gräsbe-
klädd kulle med god avrinning av vatten. Arbetet samordnas av 
AÖS, men bekostas av kommunen.

Från deponier kan utlakning av metaller och andra ämnen 
ske, vilket kan skada mark samt yt- och grundvatten. Lakvatten 
kring Bångahagen samlas därför upp och behandlas vid Marie-
stads reningsverk. 

Buller från maskiner och transporter till och från anlägg-
ningen är en annan störningskälla. Vidare kan omlastning av 
hushållsavfall medföra luktstörning. 

I dagsläget finns det 15 återvinningsstationer i hela kommu-
nen. Fler invånare och större miljömedvetenhet hos allmän-
heten kommer att ge behov av fler av återvinningscentraler och 
verksamheter för återbruk. Det är viktigt att mark säkerställs för 
detta. Kommunen strävar efter en ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar hantering av hushållsavfall och att säkerställa cirkulära 

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

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar infrastruktur 
för avfall, återvinning och återbruk.

 ȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av resursflöden 
och näringsämnen.
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ILLUSTRATION 3.16: Riksintresse för totalförsvaret

Försvar
Mariestads kommun berörs delvis av det influensområde för 
luftrum som finns runt riksintresset Karlsborgs övningsflyg-
plats. Inom influensområden för luftrum finns en maximalt 
tillåten totalhöjd (i meter över havet) för objekt vilken baseras 
på MSA (Minimum Safe Altitude) för den aktuella flygplatsen. 
Denna totalhöjd måste respekteras, annars finns risk att påtag-
lig skada på riksintresset uppstår.

Försvarets intressen kan framför allt påverkas av master, vind-
kraftverk och andra höga byggnader. I hela landet ska objekt 
högre än 20 meter utanför tätort och högre än 50 meter inom 
tätort samrådas med försvarsmakten. 

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen avser att beakta riksintressen för 
totalförsvaret i sin fysiska planering

Miljö, hälsa, säkerhet
Planering av framtida mark- och vattenanvändning ska alltid 
ta hänsyn till säkerhet och förebyggande av skador. Enligt PBL 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamå-
let. I vissa fall krävs att åtgärder görs för att reducera riskerna. 
Det kan exempelvis handla om särskilda krav på markanvänd-
ning, skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder. Kommu-
nen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig för bebyggelse 
eller annan markanvändning, och länsstyrelsen har tillsynsan-
svaret över den kommunala planeringen. 

Mariestads kommun arbetar aktivt för att säkerställa en 
god beredskap för att hantera störningar i samhället. Betydel-
sefulla tematiska tillägg till ÖP för detta arbete är Risk- och 
sårbarhetsanalys (antagen 2015) samt Klimatanpassningsplan 
(antagen under våren 2017). De risker och hot som diskuteras 
är plötsliga förändringar som elavbrott, störningar i telekom-
munikationer och datorstöd, översvämningar, värmeböljor och 
liknande påkänningar. Förberedelserna inkluderar skriftliga 
planer för hur störningar och kriser ska hanteras, samt krishan-
teringsövningar. Huvudinriktningen är att genom en framsynt 
samhällsplanering och helhetssyn i det vardagliga arbetet före-
bygga hot och risker samt lindra konsekvenser av störningar 
och olyckor.

Buller
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska Trafikverket och 
kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga buller och 
upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Mindre kommuner 
(exempelvis Mariestad) bör istället redovisa i sina översikts-
planer var infrastrukturen ger bullerproblem. På det viset 
visar kommunen tydligt var det krävs varsamhet eller särskilda 
åtgärder i detaljplaneringen. Risken för vibrationer och buller 
för bebyggelse nära järnväg bör också beaktas i planeringen. 

De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och 
järnvägstrafik. Bullret inverkar på vår trivsel men kan också 
påverka vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. Nationella 
rekommenderade riktvärden gäller i hela landet. Vid tillämp-
ning av dessa bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. Även industriverksamheter 
kan orsaka buller och det kan behövas ett visst skyddsavstånd 
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till eventuellt närbelägna bostäder för att minska störningarna. 
I kommunens bullersaneringsplan redovisas bullersituatio-

nen i Mariestad. Den bör dock uppdateras.  

Ställningstaganden
 ȫ Bullersaneringsplanen behöver ses över och aktualiseras

 ȫ Vid planering av nya bostadsområden ska god ljudmiljö 
särskilt beaktas

 ȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen 
inte sker på platser som är utsatta för hälsofarliga 
bullernivåer. Vid detaljplanering i utsatta lägen ska 
bullerberäkningar redovisas enligt Boverkets riktlinjer. 

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

Mätningar av utsläpp av VOC, d.v.s. flyktiga organiska 
föreningar, gjordes 2016 i Mariestads kommun och det 
framgick då att 60 % av utsläppen var lägre år 2013 än år 1990. 
Utförda mätningar visar även att halterna sjunkit sedan 1990-
talet. Mätningar från 2004 och 2013 visar inte på någon risk 
att miljökvalitetsnormen på 5 μg/m³ för bensen överskrids. 
Halterna överskrider dock miljömålet på 1 μg/m³ i flera punk-
ter. Mätningarna har dock genomgående genomförts under en 
månad vintertid då halterna förväntas vara höga. Det är därför 
oklart om miljömålet klaras eller ej.

Partiklar (PM10 och PM2,5) avser partiklar vilkas storlek är 
mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer. Dessa kan bestå av 
sot, damm, emissioner från motorer och lokala eldstäder eller 
av naturliga partiklar som pollen och havssalt. Partiklar kan i 
sig själva irritera andningsvägarna men dessutom kan de bära 

med sig hälsoskadliga ämnen, såsom tungmetaller och tunga 
kolväten, som fäster vid partiklarnas yta. Större partiklar fast-
nar i de övre luftvägarna medan mindre partiklar kan tränga 
ned i lungalveolerna och vidare ut i blodbanorna. Höga halter 
av partiklar kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kvävedioxid (NO2) har sitt huvudsakliga ursprung i förbrän-
ning och har en stark koppling till fordonstrafik. Kvävedioxid 
orsakar bl.a. astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och 
nedsatt infektionsförsvar. Kvävedioxid bidrar till ozonbildning, 
övergödning och försurning.

VOC är ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga orga-
niska ämnen. Det mest omtalade av dessa är bensen för vilket 
det finns en miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de 
övriga ämnena i gruppen, cancerogent och har sitt ursprung 
från trafik och småskalig vedeldning.

Ställningstagande
 ȫ Kommunen avser att övervaka och bibehålla en god 
luftkvalitet.  

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun. Både 
för växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent 
vatten i Vänern och Tidan och övriga vattendrag är viktigt för 
naturupplevelser, fiske, bad, dricksvattenkvaliteten och för 
turismen. För att trygga framtida generationers vattenresurser 
så får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt. 
Framtagna miljökvalitetsnormer (MKN) anger gränsvärden 
för vattnets status och är juridiskt bindande. I alla planerings-
sammanhang är det viktigt att utreda och minimera risker för 
försurning och ökad näringstillförsel till vattendrag och sjöar. 
En ökad andel hårdgjorda ytor i staden kräver genomtänkta 
dagvattenlösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. I 
Mariestad omfattas 6 sjöar och 15 vattendrag samt 8 grundvat-
tenförekomster av fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabell 
2.1. De främsta anledningarna till att miljökvalitetsnormerna 
inte nås är fysisk påverkan av vattendrag, t.ex. vandringshinder, 
samt för höga halter av näringsämnen i vatten.

I kommunens vattenkvalitetsanalys från 2016, konstate-
rades att halterna av fosfor är låga i sjöarna Vänern, Unden 
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och Viken. Sjön Viken verkar dessutom ha en ökande trend. 
Ymsen och Östen samt jordbruksåarna Tidan och Friaån har 
höga till mycket höga fosforhalter. Alla tre vattendragen har 
idag måttlig eller otillfredsställande ekologisk status med avse-
ende på näringsämnen. Friaån, och möjligen även Tidan, ser 
ut att ha en trend med ökande halter sedan slutet av 1990-talet. 
Transporterna av fosfor i vattendragen ökar och därmed ökar 
även risken för övergödning. Kommunen har dragit slutsatsen 
att målet inte klaras idag.

Halterna av kväve är höga i Vänern, Ymsen och Östen. 
Dessutom är kvävehalterna i Tidan och Friaån mycket höga. 
I Ymsen verkar halterna ha ökat sedan slutet på 1990-talet. I 
Tidan ser de däremot ut att ha minskat under samma period. 
Transporterna visar en stillastående eller nedåtgående trend. 

Vattendragen i Mariestad uppvisar, liksom de flesta vatten-
drag i södra Sverige, en tydligt ökande trend av vattenfärg och 
grumlighet. Orsaken till detta är inte klarlagd, men teorier 
pekar på klimatförändringar, förändrad markanvändning samt 
minskad försurning som orsaker. 

Det råder i nuläget bristande kunskap vad gäller förekomsten 
av miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljö. 
Detta bedöms dock vara viktiga frågor för framtiden.

Kommunen deltar i övervakning av vattenkvalitet genom 
Tidans Vattenförbund och Vänerns Vattenvårdsförbund. 

EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa ska 
vara av bra kvalitet. För att nå dit betonas EU:s ramdirektiv för 
vatten (vattendirektivet), liksom vikten av en aktiv medverkan 
från olika aktörer och allmänheten. Den kommunala över-
siktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig 
planering av vattenresurserna.

Besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram tas av 
Vattendelegationen, som presenterar innebörden av miljök-
valitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalite-
ten innebär att god ekologisk status, god kemisk status och 
god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år. 
Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god 
status är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. 

Beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för 
förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den 
13 december 2016. Programmet innehåller 8 punkter riktade 
mot kommunerna. Dessa är:

1. Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken 
inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter 
som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar 
att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden 
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

2. Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: a) utsläppen av 
kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas 
samt att, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till 
vattenförekomster där det finns en risk för att miljök-
valitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda 
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden 
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

3. Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så 
att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av 
näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande 
ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk 
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på 
grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgå-
ende och genomföras kontinuerligt.

4. Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från 
enskilda avlopp, genom: a) att ställa krav på begrän-
sade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) att 
prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvali-
tetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska 
påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

5. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för 
den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. 
Kommunerna behöver särskilt: a) anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäk-
tens uttag är mer än 10 m3/dygn, b) göra en översyn av 
vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens 
införande och vid behov revidera skyddsområdets 
avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräck-
ligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbun-
den tillsyn över vattenskyddsområden, d) uppdatera 
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översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningspla-
ner, e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och 
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden 
ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande.

6. Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljpla-
nering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd 
med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre 
år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

7. Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i 
samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen 
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

8. Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska 
hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet 
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgär-
der vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast 
tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Ställningstaganden
 ȫ Kommunens arbete med åtgärdsprogrammet för 
Västerhavets vattendistrikt ska fullföljas.

 ȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av 
växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att 
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion 
samt för att gynna den biologiska mångfalden.

 ȫ För att trygga framtida generationers vattenresurser 
får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller 
kemiskt. Avloppsvatten och dagvatten behöver genomgå 
tillräcklig rening innan det släpps ut. Alternativ till 
hårdgjorda ytor ska eftersträvas där så är möjligt. 
Skyddet mot oavsiktliga utsläpp bör förbättras vid 
utveckling av nya verksamhetsområden och vid 
infrastrukturprojekt. 

 ȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och 
mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen 
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas 
när så är möjligt.

 ȫ Kommunen avser att genomföra projekt som leder till 
att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, såväl Vad gäller 
fysisk påverkan som vattenkvalitet, samt inarbeta dessa i 
den fysiska planeringen.  
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Farligt gods
Sett till de tekniska riskerna utgör Mariestads kommun en stra-
tegisk knutpunkt i Västra Götalandsregionen. Här möts vägar, 
järnväg och sjöfart. En stor andel godstransporter passerar 
genom kommunen (både på väg, järnväg, sjö och på Göta 
kanal), däribland farligt gods. Mariestad har också verksam-
heter och förorenade områden som kan medföra risker för 
omgivningen. 

Primära transportleder för farligt gods är väg 26 och E20. 
Hela det statliga järnvägsnätet kan vara aktuellt för transport 
av farligt gods. Sekundära transportleder i kommunen är väg 
201, väg 202 samt del av Stockholmsvägen, Mariagatan, Norra 
vägen, Katthavsvägen, Strandvägen, Hamngatan, Marieforsle-
den och södra delen av Göteborgsvägen i Mariestads tätort.

Arbete pågår med att upphäva Marieforsleden väster om 
Göteborgsvägen som sekundär led för farligt gods. 

Kommunen tillämpar riskpolicyn ”Riskhantering i detaljpla-
neprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transport-
leder av farligt gods”. Policyn slår fast att riskhanteringspro-
cessen ska tillämpas vid planering inom 150 meter från farligt 
godsled. Avståndet gäller all typ av ny bebyggelse men behovet 
av hantering varierar med platsspecifika förhållanden. 

Ställningstaganden
 ȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen 
inte sker på platser som är utsatta för risker från 
transporter av farligt gods. Vid bebyggelseutveckling i 
utsatta lägen ska åtgärder genomföras för att nå aktuella 
lagkrav och rekommendationer.

 ȫ Kommunen tillämpar riskpolicyn ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder av farligt gods” (Länsstyrelsen, 
2006) vid exploatering närmare än 150 meter från farligt 
godsled. 

ILLUSTRATION 3.17 Primära och sekundära transportvägar för farligt 
gods.  
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Klimatanpassning och 
översvämning
Mariestads kommun påverkas av pågående och kommande 
klimatförändringar. Hur stora förändringarna förväntas bli 
beror på hur stora utsläpp som ligger till grund för beräkning-
arna. Årsmedeltemperaturen förväntas öka med 3–5 grader 
mot slutet av århundradet. Den största temperaturökningen 
förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär 
också att vegetationsperioder för växter förlängs avsevärt. 
Även antalet värmeböljor under de varma månaderna ökar. 
Antalet dagar med dygnsmedeltemperatur över 20 grader 
förväntas öka från dagens 4–6 per år till 12–22 per år och vissa 
år mer än så. Värmeböljor utgör dessutom den största risken 
för människors liv och hälsa. För att hantera detta föreslås 
dels kunskapshöjande satsningar i verksamheter vars brukare 
är särskilt värmekänsliga, dels satsningar på att anpassa dessa 
verksamheters lokaler till ett förändrat klimat. I planeringen 
bör man också tänka på att skapa eller behålla temperatursän-
kor, som är viktiga vid eventuella värmeböljor. Det kan exem-
pelvis göras genom att behålla eller utveckla gröna strukturer 

i tätbebyggt område. Den totala nederbördsmängden per år 
förväntas öka med 10–25 procent, framför allt vintertid. Med 
tanke på den ökande temperaturen kommer nederbörden mer 
sällan att falla som snö. Intensiv nederbörd i form av skyfall 
förväntas öka kraftigt. Den ökande nederbörden medför 
också större flöden i Vänern och Tidan. En översvämnings-
nivå i Vänern som statistiskt sett inträffar en gång per 100 år 
förväntas bli 20 centimeter högre år 2100 jämfört med idag. 
En översvämningsnivå med samma statistiska återkomsttid 
i Tidan förväntas år 2100 bli cirka 10 procent högre än idag. 
Dessa förändringar sker gradvis. Möjligen ökar också risker 
för ras, skred och erosion. Av de klimatrelaterade riskerna som 
analyserats är översvämning i Vänern sannolikt den som skulle 
ge störst ekonomiska konsekvenser. En sådan händelse innebär 
påfrestningar på kommunal verksamhet, exempelvis när det 
gäller dricksvattenproduktion, avloppsrening och dagvat-
tenhantering. Utöver påverkan på kommunal verksamhet 
drabbas fastigheter, infrastruktur, areella näringar och övrig 
egendom. För att hantera översvämningarnas konsekvenser 
för befintliga strukturer föreslås bland annat att man anpas-
sar tekniska försörjningssystem som avfallsreningsverk och 
pumpstationer. Minst lika viktigt är att planering av framtida 

       
 

Faktablad – planeringsnivåer Vänern (Version 2017.1) Datum 2017-11-01 
  

 

Faktablad - VÄNERN (version 2017.1) 
Faktablad till rapporten Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 
områden. Gäller för Västra Götalands län och Värmlands län. 
 
Handboken Stigande vatten utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i 
översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap 
och bedömningar ändras i takt med att ny forskning tas fram, därför presenteras de aktuella 
planeringsnivåerna i detta faktablad, och kan komma att uppdateras. 
  
Översvämningszoner och planeringsnivåer 
Översvämningszonerna för Vänern är indelade i fyra zoner, se illustration nedan. Zonindelningen är 
kopplad till riskgrad. I zon 4 (röd) är sannolikheten för att en översvämning inträffar högst och i zon 
1 (grön) är den lägst. 
 

 
 

Indelning 
översvämnings-
zoner 
 

Zon 4 Zon 3 Zon 2 Zon 1 
 

Under framtida 
100-års nivån 

Mellan framtida 
100-års nivån och 

framtida 200-
årsnivå 

Mellan framtida 
200-årsnivå och 

framtida beräknad 
högsta vattennivå 

Över framtida 
beräknad högsta 

vattennivå 

 
En översvämningszon definieras av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt i markens 
nivå. Det innebär att zon 4 (röd) utgörs av intervallet mellan medelvattennivån och 100-årsnivån, 
zon 3 (orange) av intervallet mellan 100-årsnivån och 200-årsnivån, och zon 2 (gul) mellan 100-
årsnivån och beräknad högsta vattennivå. Zon 1 (grön) utgörs av all mark över nivån för beräknad 
högsta vattennivå. Dock kan andra typer av översvämningar som till exempel skyfall, inträffa i 
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Vänerns högsta 
beräknade nivå

Beräknad maxgräns
100-årsregn

ILLUSTRATION 3.18: Översvämningsrisk för Vänern och Tidan. Kartan redovisar Vänerns högsta beräknade nivå. Området 
är indelat i fyra zoner som används i kommunens planeringsarbete.
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Vänerns högsta 
beräknade nivå

Beräknad maxgräns
100-årsregn

bebyggelse tar hänsyn till de ökade översvämningsriskerna. 
Mer intensiv nederbörd medför också konsekvenser inom 
många olika verksamhetsområden i Mariestads kommun. 
Exempelvis påverkas bebyggelse, infrastruktur och tekniska 
försörjningssystem. Dessa konsekvenser kan inte enbart hante-
ras genom att öka kapaciteten i ledningsnät för dagvatten. Det 
krävs också åtgärder som förhindrar och fördröjer vattnets 
väg ner i dessa nät. Den största utmaningen, som konstate-
rades i klimatanpassningsplanen för Mariestads kommun, 
är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. 
Exempelvis är delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat 
ens för dagens regnmängder. En ökad mängd skyfall medför 
därför större problem om inte anpassningsåtgärder genomförs. 
Ett annat exempel är fastigheter och andra konstruktioner 
som ligger i områden med större översvämningsrisker från 
Vänern och Tidan. När ny bebyggelse planeras och uppförs, 
däremot, kan hänsyn tas till förväntade klimatförändringar. 
Därmed minskar sårbarheten. I klimatanpassningsplanen har 
det tagits fram ett åtgärdsprogram som, om det genomförs, 
bidrar till att Mariestads kommun står robust mot de förvän-
tade klimatförändringarna. Det är av stor vikt att kommunens 
klimatanpassningsplan förankras och uppmärksammas inom 
de olika kommunala verksamheterna. Kommunen avser att 
för ny bebyggelse och ny markanvändning följa länsstyrelsens 
rekommendationer, som här beskrivs: Översvämningszonerna 
för Vänern är indelade i fyra zoner. Zonindelningen är kopplad 
till riskgrad. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning 
inträffar högst och i zon 1 är den lägst. En översvämningszon 
definieras av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt 
i markens nivå. Det innebär att zon 4 utgörs av intervallet 

mellan medelvattennivån och 100-årsnivån, zon 3 av interval-
let mellan 100-årsnivån och 200-årsnivån, och zon 2 mellan 
100- årsnivån och beräknad högsta vattennivå. Zon 1 utgörs 
av all mark över nivån för beräknad högsta vattennivå. Inom 
markområden med stor sannolikhet för översvämning och 
som hotas av 100-årsflöde (zon 4) bör det inte tillkomma 
någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som 
garage och uthus. Inom zon 2 och 3 kan samhällsfunktioner av 
mindre vikt lokaliseras med vissa åtgärder. Inom markområden 
med låg sannolikhet för översvämning och områden som inte 
hotas av 100-årssflöde eller beräknad högsta vattennivå (zon 
1) bör riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt 
lokaliseras. Även sammanhållen bostadsbebyggelse bör placeras 
ovanför nivån för beräknad högsta vattennivå. 

Ställningstaganden
 ȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av 
växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att 
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion 
samt för att gynna den biologiska mångfalden.

 ȫ Kommunen anser att Vänerns dämningsnivåer ska 
säkerställas på en nivå som inte äventyrar funktion och 
utveckling av lokal bebyggelse och infrastruktur.

 ȫ Kommunen avser att för ny bebyggelse och infrastruktur 
följa länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning 
och klimatanpassning.

 ȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på 
platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade 
risker för ras och skred. 
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Erosion
Risken för ras och skred är en funktion av släntgeometri, 
jordarter, vegetationstyp, grundvattenförhållanden och mänsk-
lig aktivitet. Generellt kan sägas att risken är störst vid stränder, 
raviner och sluttningar med fina jordarter. 

I dagsläget finns ras- och skredrisk framför allt utmed vissa 
delar av Tidan. Det finns också områden nära Vänern som 
består av så kallad utfyllnadsmark, där stabilitetsproblem i 
form av sjunkhål kan inträffa vid översvämningar. Hur dessa 
risker utvecklas i takt med ökad nederbörd, högre nivåer i 
Vänern och flöden i Tidan är svårt att bedöma. Det är dock 
sannolikt att riskerna kommer att öka. Mariestads kommun 
ligger i det område som enligt Statens Geotekniska Institut 
(SGI) har medelhöga risker för ras och skred. I och med 
förändringar i klimatet förväntas riskerna för ras, skred och 
erosion öka generellt sett.

Ställningstagande
 ȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av 
växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att 
minska risken för ras, skred och erosion.

 ȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på 
platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade 
risker för ras och skred. 

 ȫ Kommunen avser att för nya områden följa strategier 
som beskrivs i kommunens klimatanpassningsplan.

Förorenad mark
Behovet av både bostäder och arbetsplatser i Mariestad ökar. 
Med ansatsen att förtäta redan utbyggda områden kommer 
intresset för att exploatera förorenade områden att bli större. 

All exploatering måste vara hållbar. Miljö- och hälsorisker 
vid förorenade områden måste därför bedömas ur både kort 
och långt tidsperspektiv. Kommunen måste också verka för att 
efterbehandlingsåtgärder vidtas i alla mark- och vattenområ-
den som är så förorenade att de medför oacceptabla risker för 
hälsa, miljö eller naturresurser. Miljöbalkens bestämmelser 
gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som 
är så förorenade att det finns risk för människors hälsa och 
miljö. I egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare 
har kommunen i vissa fall även ett direkt ansvar för att åtgärda 
förorenad mark. 

I Mariestads kommun finns ungefär 60 misstänkt förorenade 
områden. Information om förorenade områden identifieras 
och hanteras med hjälp av kommunens miljö- och byggav-
delning. När detaljplaner och exploateringsärenden tas fram 
ansvarar planavdelningen för att utreda om markförhållanden 
är lämpliga för byggnation. Miljöavdelningen ansvarar för att 
inventera pågående verksamheter och är tillsynsmyndighet för 
de flesta objekt i Mariestads kommun.

Med tanke på att översvämningar förväntas bli vanligare 
utgör risken för läckage från förorenade områden ett hot, gene-
rerat av den höga grundvattenytan. Läckage av föroreningar 
kan vara hälsofarligt. Det finns i kommunen runt 15 områden 
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KARTA 3.19: Kända förekomster av markföroreningar

med konstaterade eller misstänkta föroreningar som skulle 
översvämmas vid ett 100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå 
i Vänern på +46,46m (rh2000). Känsliga områden är Kattha-
vet, Mariestads hamnområde och Haggården.

Ställningstaganden
 ȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och 
mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen 
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas 
när så är möjligt.

 ȫ Kommunen ska verka för att förorenade markområden 
åtgärdas. 
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Skyddsvärda träd

Sumpskog
Landskapsbildsskydd

Naturvärden

Naturmiljövård

Kulturmiljövård
Friluftsliv

Strandskydd

Naturreservat
Förordnanden

Riksintressen

Övriga natur- & kulturvärden

Natura 2000
Nationalpark

Fornlämning
Byggnadsminnen

Nyckelbiotop/ Biotopskydd

Fågelskyddsområde

ILLUSTRATION 3.20: Hänsynskarta
Kartan finns som separat dokument i större skala

Hänsynskarta
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