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Förslag till detaljplan för kv. Niten och Spiken, Mariestad, Mariestads kommun har varit 
föremål för granskning under perioden 11 november 2019 till 9 december 2019. De 
synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas och kommenteras i denna 
samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen

Samlad bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Synpunkter på granskningshandlingen
Utformning av eventuella dagvattendammar i naturmarken behöver ske på ett sätt som 
inte hindrar den fria passagen utmed Tidan.

Länsstyrelsen anser att kommunen ska kompensera intrånget i strandskyddsområdet ge-
nom att se över vad som kan göras för att stärka de ekologiska kantzonerna utmed Tidan, 
exempelvis plantera skuggande vegetation för att förbättra livsvillkoren för fi sk.

Synpunkter i övrigt
Lantmäteriet har inkommit med synpunkter över detaljplanen som även Mariestads kom-
mun har fått en kopia av.

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att beakta och hantera dessa synpunkter för ett bätt-
re och mer transparant underlag.

Kommunens kommentarer 
Kommunen kommer att se över möjligheten att stärka de ekologiska kantzonerna längs 
med Tidan i samband med planförslagets genomförande. 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade september-november 2019) har 
följande noterats:
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För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras
U-BESTÄMMELSEN TÄCKER HELA KVARTERET MED NUVARANDE REDO-
VISNING
Markreservat (i detta fall u-områden) ska enligt Boverkets rekommendationer redovisas 
på olika sätt beroende på när planläggningen startats:
• för ÄPBL-planer samt PBL-planer med planstart fram till december 2014 redovisas 

markreservat som egenskapsbestämmelser och avgränsas med egenskapsgränser eller 
i förekommande fall användnings- / planområdesgränser.

• för PBL-planer med planstart från och med januari 2015 ska markreservat redovisas 
som administrativa bestämmelser och omges av administrativa gränser eller i före-
kommande fall användnings- / planområdesgränser.

Det är viktigt att den ena eller andra principen används konsekvent i både plankarta och 
bestämmelser för att bestämmelsen ska fungera som tänkt.

I det aktuella planförslaget redovisas markreservatet som en administrativ bestämmelse 
bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas administrativa gränser för avgräns-
ning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att markreservatsbestämmelsen inte 
avgränsas av de egenskapsgränser som fi nns i plankartan utan bestämmelsen gäller fram 
till närmaste användningsgräns. Effekten blir att all mark inom kvarteret omfattas av 
markreservatet.

Delar av planen som bör förbättras

U-OMRÅDE OCH PRICKMARK
Ett u-område begränsar byggander i ett område för att allmännyttiga ledningar ska kunna 
anläggas och underhållas. Korsmark tillför normalt sett ingen begränsning i
områdets nyttjade som inte redan u-området gör. Det kan därför ses som överfl ödigt att 
samma område har båda dessa begränsningarna.

Kommentarer 
Kommunen kommer omarbeta planförslaget efter Lantmäteriets synpunkter rörande 
avgränsning av u- område. 

Vad gäller u- område i kombination med korsmark har kommunen fortsatt inriktningen 
att gå vidare med befi ntligt planförslag där u- området kombineras med korsmark. Kom-
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munen motiverar detta med att det inom ett u- området kan vara möjligt att bebygga mar-
ken beroende på hur ledningsrätten är skriven. Över tid kan även ledningsrätten ändras. 
Kombineras inte u- området med korsmark kan det innebära en att oönskade byggnader 
uppförs. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Det fi nns ett behov av att kunna samla upp, fördröja och rena dagvatten innan detta
släpps till recipient, i detta fall Tidan. Dagvatten från gator, parkeringar och andra
uppställningsplatser kan innehålla oönskade metaller och PAH:er, men också
näringsämnen (fosfor) och organiska material som påverkar vattendragets status.
Med en ökad areal hårdgjord yta kan tillförseln till Tidan öka.

Tidan har idag måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens gällande klassning.
Detta bl.a. med anledning av för hög näringsbelastning. Det fi nns en
miljökvalitetsnorm som säger att god ska uppnås till 2027. Normen är bindande för
kommuner och myndigheter och kommunerna har enligt tillhörande åtgärdsprogram
ett ansvar, bl.a. genom sin fysiska planering och sin hantering av avlopps- och
dagvatten. Tidan har också höga naturvärden kopplade till fi skfaunan.

Området mellan Haggårdens industriområde torde ha goda förutsättningar att
användas för hantering av dagvatten. Området kan även ha en funktion för att mildra
effekter av höga vattennivåer i Tidan.

Även om det i denna plan inte fi nns utrymme för ett sådant arbete vill nämnden ändå
lyfta frågan om att kommunen bör utreda en anläggning för fördröjning och rening
av dagvatten vid denna del av Tidans vänstra sida. Avsikten skulle vara att ta hand
om vatten från de delar av Haggården och Horns industri/handelsområden som idag
inte är anslutna till dagvattenrening. En liknande anläggning fi nns sedan ett antal år
tillbaka i Haggårdens södra del.

Kommentarer 
Noteras. 

Följande svarande har inget att erinra: 
• Trafi kverket 
• Västtrafi k 
• Tekniska nämndens arbetsutskott 
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• Avfallshantering östra Skaraborg 
• Räddningstjänsten östra Skaraborg 
• Vänerenergi 
• Vattenfall 

Följande ändringar i planhandlingarna kommer att 
genomföras med anledning av inkomna yttranden: 

• Plankartans u- områden avgränsas med administrativa gränser
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