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Förslag till detaljplan för Ullervad 31:1, Ullervad, Mariestads kommun har varit föremål 
för samråd under tiden mellan den 27 oktober till och med den 24 november 2017 samt 
mellan den 18 maj till och med den 18 juni 2018. Planförslaget var föremål för granskning 
under perioden 15 maj 2019 till och med 17 juni 2019. De synpunkter som inkommit 
under granskningstiden redovisas och kommenteras i detta granskningsutlåtande.

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 Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen anser däremot att nedanstående synpunkterna ska särskilt
beaktas då dessa har en väsentlig betydelse för att planen ska kunna
genomföras.

Synpunkter på granskningshandlingen
Den föreslagna bebyggelsen medför att ett värdefullt naturområde
exploateras och naturvärden går förlorade. Kommunen bör överväga att
kompensera för de naturvärden som går förlorade, i syfte att motverka
förlust av biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Ett kontinuerligt
ianspråktagande av naturmiljöer utan kompensation för förlorade
naturvärden och andra ekosystemtjänster motverkar arbetet med
uppfyllandet av miljömålen ett rikt växt- och djurliv, ett rikt
odlingslandskap, god bebyggd miljö, myllrande våtmarker och begränsad
klimatpåverkan.

Biotopskydd: Kommunen vill lägga igen en biotopskyddad bäck. Åtgärden
kräver dispens från Länsstyrelsen, då det är förbjudet att skada skyddade
biotoper. Dispens kan medges om det fi nns särskilda skäl. En ansökan om
dispens ska innehålla en tydlig motivering till varför det inte är möjligt att planlägga områ-
det så att skada på bäcken undviks. Ansökan ska även
innehålla förslag till kompensation för den borttagna biotopen på
jordbruksmark i närområdet. Nya diken/bäckar kan normalt sett inte
anläggas, då det leder till markavvattning. Diken/bäckar kompenseras då
istället genom anläggande av våtmark (1 m dike/bäck = 1 kvm våtmark).
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Kommunen anger att övriga skyddade biotoper i området inte ska komma
till skada. Länsstyrelsen anser att planbestämmelser ska införas som
långsiktigt säkerställer att de aktuella biotoperna inte tas bort.
Skyddsvärt träd: I området fi nns ett skyddsvärt träd i form av en jätteek. Vid
arbeten behöver försiktighetsmått vidtas så att ekens rötter inte skadas.
Exempelvis bör grävning och körning inte ske inom kronans projektion på
marken. Länsstyrelsen rekommenderar friställning av eken för att gynna
naturvärdena. En planbestämmelse som skydd för eken bör införas.

Planbeskrivningen anger att marken sluttar åt väster. Detta framgår även av
höjdangivelser på plankartan. Plankartan innehåller dock inga bestämmelser
som reglerar lämpliga höjder på gatan och marknivåer inom byggrätterna.
Med tanke på hänsyn till stenmurarna och anpassning till omgivande
landskap och vegetation bör oönskad utformning regleras genom
bestämmelser på plankartan.

Synpunkter i övrigt
Då detaljplanen överskrider 1 ha krävs arkeologisk utredning innan några
markingrepp sker. I området fi nns registrerade fornlämningar bl.a. högar,
fossil åkermark, stenkretsar och fyndplatser som kan indikera på att icke
kända fornlämningar kan fi nnas inom planområdet.

Planbeskrivningen saknar en redovisning av allmänna intressen i form av
kulturmiljövärden, landskapsbild osv. Viss vegetation, som kan vara positivt
för helhetsbilden om den fi nns kvar, ingår i naturmark på plankartan – men
säkerställs inte genom bestämmelser. Större träd, eller vegetationsgrupper
inom kvartersmarken säkerställs inte heller. Planbeskrivningen anger att
stenmurar ska bevaras. Stenmurarna är viktiga för landskapsbilden och för
bibehållandet av förståelsen för platsens historiska användning och
utveckling. Murarna bör därför skyddas genom planbestämmelser.

Igenläggning av småvatten (t.ex. diken) är i normalfallet en
anmälningspliktig vattenverksamhet. Kommunen behöver undersöka om
fastigheter som ligger uppströms den del av diket som ska läggas igen
kommer att påverkas negativt.

Mariestads kommun har gjort utredningen enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken, som
lagen kräver.
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Trafi kverket har skickat in synpunkter på den aktuella
granskningshandlingen som även kommunen har fått kopia på.

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att beakta Trafi kverkets synpunkter
inför antaganden av planen.

Kommentarer 
Kommunen kommer att kompensera för igenläggning och kulvertering av bäckar inom 
planområdet. Inriktningen är att anlägga en våtmark sydväst om planområdet som samti-
digt kan tjäna som ett fördröjningsmagasin för dagvatten. 

Övriga biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet ligger inom föreslagen na-
turmark. Kommunen anser att de därmed skyddas på ett lämpligt sätt. 

Inom planområdet har ingen jätteek påträffats. Det står dock en ek med en diameter på 
1,5 meter strax nordöst om planområdet. Trädet står utanför planområdet och reglerats 
därmed inte av denna detaljplan. 

Kommunen kommer ta särskild hänsyn till stenmuren söder om planområdet vid projek-
tering av gator. Plankartan kommer inte att reglera gatans höjd.  

En redovisning av planområdets allmänna intressen kommer att inarbetas i antagande-
handlingen.  

Till planförslagets antagandehandling har en arkeologisk utredning genomförts. 

Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade april 2019) har följan-
de noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras
Upphävande av Fors ga:1
På s. 25 i planbeskrivningen framgår att gemensamhetsanläggningen Fors GA:1 planeras 
att upphävas, då kommunen sköter vägen. Det som dock är oklart i denna fråga är om 
endast del av GA:1 ska upphävas, eller om hela GA:1 ska upphävas.
Bilden nedan visar hur Fors GA:1 är bildad enligt lantmäteriets fastighetsregister. Sköter 
kommunen även den sträckning som är inom det röda området?
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Oavsett om GA:1 ska upphävas delvis eller i sin helhet, så bör det framgå i planbeskriv-
ningen att ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga, ska betala ersättning 
till de fastigheter som del-tar i ga:n om det uppkommer en skada, enligt 40 a § anlägg-
ningslagen. Dessa regler är inte dispositiva och gäller numera när en gemensamhetsan-

läggning minskas i omfattning eller upphävs.

Planområdesgräns oklar mot bostadsfastighet Lantmäteriet noterar att någon beskriv-
ning av åtgärd för den oklara planområdesgränsen mot bostadsfastigheten Fors 1:16 inte 
gjorts, trots att lantmäteriet vid samrådet uppmärksammat kommunen på att denna gräns 
är mycket osäker och bör utredas.

Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha 
ett annat läge. Risken är då att en del av blivande väg hamnar inom grannfastigheten eller 
att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om 
gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsutvisning där man letar upp befi ntliga gränsmarkeringar.

Delar av planen som bör förbättras
Undvik illustrationslinjer i plankartan
Illustrationslinjer är bra att använda för att förtydliga planen och tolka planens syfte. Ob-
servera dock att illustrationslinjer inte är bindande. För att undvika missförstånd i tolk-
ningen av plankartan bör illustrationslinjer vara tydligt avskilda från plankartans bestäm-
melsegränser, eftersom plankartan är ett juridiskt bindande dokument.
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Förslagsvis bör de endast redovisas i en illustrationskarta i planbeskrivningen, eftersom 
planbeskrivningens syfte är att beskriva planbestämmelserna i plankartan.

Eventuellt upphävande av servitut
I genomförandebeskrivningen framgår att det fi nns ett offi cialservitut 1680–150.3 som 
avser en rätt för Fors 6:3 att ta vatten ur brunn via ledning på Ullervad 31:1. Det redovi-
sas att servitutet kan bli onyttigt då kommunen planerar att utöka verksamhetsområdet.

I samband med detta är det bra om det även framgår information om hur offi cialservitu-
tet upphävs och vem som ansöker och bekostar en sådan åtgärd, om det i framtiden blir 
aktuellt med upphävande.

Kommentarer 
Kommunen kommer i antagandehandlingen att beskriva hur stor del av Fors GA:1 som 
kommunen avser att upphäva, samt informera att fastighetsägare som blir av med GA- 
belastning är ersättningsskyldiga vid uppkommen skada på GA:n, enligt 40 § anlägg-
ningslagen. 

Planenheten delar inte Lantmäteriets åsikt rörande illustrationslinjer i plankartan. Detta 
med hänvisnings till att dessa ingår i Svensk standard för planbestämmelser och har stöd i 
4 kap PBL. Dess användning har därmed lagligt stöd och kan användas efter behov.

Fastighetsgränsen mot Fors 1:16 kommer att utredas och dess position säkerhetsställas till 
antagandehandlingen.  

Kommunen kommer att förtydliga ansvarsfördelningen i samband med upphävandet av 
offi cialservitutet i planbeskrivningen.     

Trafi kverket 
Trafi kverket ser positivt på att kommunen vill öka trafi ksäkerheten i korsningen med 
väg 2957. Som påpekades i samrådsskedet ska samråd ske med Trafi kverket inför bygg-
start för att stämma av anslutningens utformning. Byggande av anslutning som påverkar 
statlig väg ska ansökan om godkännande av TA-plan lämnas till Trafi kverket senast tre 
veckor innan arbetet startar. Ansökan kan lämnas via webbtjänsten FIFA: https://www.
trafi kverket.se/tjanster/system-och-verktyg/trafi k/FIFA---Forbattrad-infomation-for-ar-
bete-pa-vag/.
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I övrigt har Trafi kverket inte några synpunkter.

Kommentarer 
Noterat. 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS lämnar följande yttrande: 
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhälla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifter. 

För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 
3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. 
Vid hämtningsplatsen ska yta fi nnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 
14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter. För återvändsgator ska det fi nnas en 
vändyta med diameter I 8 meter samt en fri remsa på ca 1,5 meter utanför vänd ytan.  Vi 
ber er även att studera ”Handbok för avfallsutrymmen” som fi nns att läsa på vår hemsida 
www.avfallskaraborg.se

Kommentarer
Noterat 

Västtrafi k 
Västtrafi k har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Ma-
riestads kommun har upprättat för Ullervad 31:1. Mariestads kommuns diarienummer 
2016/00253.

Planförslaget innebär en mindre förtätning i norra Ullervad. Syftet med detaljplanen är att 
skapa fl er bostadsfastigheter i Ullervad.
Västtrafi k ser positivt på att förtätning av bostäder sker i närheten av befi ntlig kollektiv-
trafi k och befi ntliga gång- och cykelstråk. Dagens utbud av kollektivtrafi k i planområdets 
närhet motsvarar vad en ort av Ullervads storlek kan förvänta sig som grundutbud, enligt 
Västra Götalandsregionens Landsbygdsutredning. Grundutbudet för tätorter med invå-
narantal mellan 500–1000 invånare är linjelagd kollektivtrafi k med minst fem dubbelturer 
per vardag (måndag-fredag).

Ullervads tätort trafi keras idag av busslinje 510 Mariestad – Ullervad/Tidavad samt linje 
514 Mariestad – Moholm med ett antal turer per dag. Vissa av turerna måste förbeställas 
på lovdagar och i något fall behöver turen alltid förbeställas.
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Hela Ullervads tätort ligger, med dagens utbud av linjelagd kollektivtrafi k, dessutom inom 
det område som har tillgång till Närtrafi k, vilket innebär att man kan beställa en resa 
mellan adress i området och någon av kommunens Närtrafi khållplatser, t.ex. Mariestad 
resecentrum. Närtrafi ken är öppen för alla och körs måndag – lördag, med fem olika 
tidsintervall per dag.

Ullervad ligger på bra cykelavstånd till Mariestads tätort, så det fi nns goda förutsättningar 
för att kunna studie- och arbetspendla med cykel, under förutsättning att det fi nns ett 
attraktivt, trafi ksäkert, tydligt och sammanhållet gc-vägnät. För att inte öka bilberoendet 
är det därför viktigt att de förändringar av gatuinfrastrukturen, som föreslås i planbeskriv-
ningen, i första hand gynnar tillgänglighet och trafi ksäkerhet för gång- och cykel, framför 
framkomlighet för bilen. En, från biltrafi k separerad, gc-väg som binder samman Uller-
vad och Mariestad vore det mest önskvärda, för att främja det hållbara resandet mellan 
orterna.

Det vore även ur ett barnperspektiv det mest önskvärda för att skapa möjligheter för barn 
och unga att själva kunna ta sig till fritidsaktiviteter efter skoltid och för att träffa kamra-
ter, utan att vara beroende av föräldrarnas möjlighet att skjutsa med bil.

Kommentarer 
Det fi nns sedan en tid tillbaka en separerad gc- väg mellan Mariestads tätort till Ullervads 
tätort. Gc- vägen ansluter till planområdet. Idag slutar gc- vägen vid Spinnarevägen i mit-
ten av Ullervads tätort. Kommunen arbetar för att möjliggöra en separerad gc- väg längs 
med hela vägen Ullervadsvägen. 

Tekniska nämnden 

Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningsremissen gällande förslag till 
detaljplan för del av Ullervad 31:1, Mariestads kommun och har följande att yttra:
Med anledning av markförhållanden önskar tekniska nämnden att ett u-område hålls i den 
västra delen av planområdet i naturmarken för att möjliggöra anläggande av va-ledningar 
till området.

Kommentar
Markanvändningen naturmark är förenlig med anläggandet av allmännyttiga underjordis-
ka ledningar. Ett u- område behöver inte läggas till i plankartan.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter:

Naturmiljö
Planbeskrivningen bör under rubriken ”Genomförande” förtydligas vad gäller behovet av 
att utföra de kompensationsåtgärder och framtagandet av den skötselplan som föreslås, 
samt vem som är ansvarig för detta. Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att fram-
tagande av skötselplan för naturmark om möjligt bör ske i samverkan mellan kommunen 
och Göteborgs Universitets landskapsvårdsutbildning.

Djurhållning 
Planbeskrivningen bör ändras, under rubriken ”Lukt”, till: Det fi nns stallar och gödselan-
läggning i närheten av planområdet.

Kommentar
Ett förtydligande av ansvarsfördelningen för genomförandet av kompensationsåtgärder 
för dispens för det generella biotopskyddet samt upprättandet av skötselplanen kommer 
att införas i planbeskrivningen underavsnittet genomförande. 

Mariestads naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen ser positivt på småskalig tillväxt av bostadsområden. Att även de 
mindre samhällena i kommunen får ett tillskott av nya tomter ger möjlighet till ett natur-
nära boende och möjlighet för barnfamiljer att lära sig leva med och uppskatta naturens 
alla tillgångar och skiftningar.

Det är dock viktigt att låta byggnationen anpassas till naturen och inte mer än nödvän-
digt ta bort befi ntlig vegetation. I detta aktuella område fi nns några stora ekar och andra 
större träd som behöver bevaras tillsammans med stenmurar, odlingsröse och småvatten 
som gynnar biologisk mångfald. Här fi nns också fauna och mossa vid och på de block 
och hällar som fi nns i området bl.a nattviol och ängens alla blommor.

Det borde vara möjligt att på ett kreativt sätt planera en en byggnation som ”smygs” in 
bland de bevarandevärda naturmiljöerna. Detta kräver att varje bostad måste anpassas till 
de befi ntliga värdena i området.
Närheten till befi ntlig jordbruksfastighet kan närmast vara en tillgång för barnfamiljer 
men de som köper tomt behöver vara väl medvetna om att viss lukt och ljud kan före-
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komma.

Kommentar 
Kommunen avser att i plankartan reglera bevarandet  av odlingsröset samt större delen 
av den östra bäcken som rinner genom planområdet. Marken där nämnda biotoper fi nns 
kommer att regleras som naturmark i plankartan. 

Kommunen redogör i detaljplans planbeskrivning de negativa aspekterna som kan 
uppkomma med anledning av planområdets närhet till den aktiva jordbruksfastigheten 
norr om planområdet. Kommunen bedömer inte att verksamheten riskerar att orsaka en 
olägenhet för boende inom planområdet.  

Fastighetsägare till Fors 6:1

Betesmark
Det fi nns i hagmarken en yta som kan kallas betesmark, just denna har kommunen tänkt 
att ta i beaktande för att bygga på. Därmed så stänger ni möjligheten till ett fortsatt be-
tande och en vettig djurhållning. Detta kommer att bidra till att resten av hagen kommer 
att växa igen helt. Idag pratas det om att bevara beteshagar med höga värden, men inte 
Mariestads kommun tydligen.

I denna hage/yta fi nns även ett naturligt vattenhål för diverse vilt, småkryp samt fåglar 
som kommer att försvinna om området exploateras som det är tänkt. Just småfåglar är ju i 
ropet nu. I hagen fi nns ett rikt fågelliv idag som kommer att minska och i värsta scenariot 
dö ut. Många experter lyfter just småfåglar som en viktig biotop.

Biosfärområde
Kul att ni nämner biosfärområdet i detaljplanen. Det ni kommer att göra med denna fi na 
beteshage går helt stick i stäv med Biosfärområdets tankar.

Sumpmarken
Vad gäller den sumpiga marken i nordöstra delen av området så är kommunen själva 
ansvariga för sumpigheten vid denna plats. Omhändertagande av sina egna (kommunens) 
brunnar hade skötts, hade vattnet som kommer från dikena tagit rätt väg och då hade det 
aldrig blivit sumpigt i det området. Då hade Ullervad kunnat fortsätta att byggas ut från 
den nordöstra delen.

Trafik
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Den nya utfarten på väg 2957 är om man tittar på ritningarna en dödsfälla. Att lägga en 
ny utfart i en dold kurva är nog bland det mest ogenomtänkta vi sett. Har det inte hänt 
olyckor förut så minskar inte riskerna med denna tänkta utfart. Vad gäller utrymme i 
korsningen så är inte måtten så viktiga. Det viktiga är att skördetröskan med efterföljande 
skärbord kommer igenom. Skulle skyltar bli nedkörda så står kommunen för detta. Vad 
gäller gång- och cykeltrafi ken genom byn i Fors så har den blivit mycket störande. Vi har 
inga problem med att sköta den privata vägen själva i framtiden.

Kollektivtrafik
Att kalla två bussar på morgonen och två bussar på eftermiddagen för kollektivtrafi k är 
som ett skämt. Ett seniorboende är väl vad det kan bli då de har tillgång till färdtjänst.

Verksamheten Fors 6:2
Detta är ett jordbruk i full drift, ett jordbruk som idag kan liknas vid en industri. Det körs 
maskiner dagligen samt sena kvällar. Då med extra högt tryck på våren under ett par veck-
or samt på hösten under ca 3 veckor då även maskinerna kan gå dygnet runt, maskiner 
som dammar och väsnas. Även bekämpningsmedel används numer igen på Fors 6:3 mot 
diverse skadedjur och angrepp i spannmålsodlingen. Detta kan troligtvis leda till klagomål 
i framtiden.

Intressenter
Vad för typ av familjer tänker ni er ska bygga och bosätta sig här? Idag är skolan och näst 
intill de båda förskolorna är i det närmaste fullbelagda. Äldre människor som inte nyttjar 
egen bil, ska de planera in en heldag i centrum då kollektivtrafi ken som sagt är minimal?

Arkitektur
Det fi nns ytterst liten beskrivning i detaljplanen hur byggnaderna får utföras, förutom 
bland annat maxhöjden. Finns det inget tänk kring att passa in i det äldre, lantliga områ-
det?

Sammanfattning
• Hade det gjorts ordentliga undersökningar och förfrågningar med närboende angå-

ende områden hade ni sluppit att vrida och vända på mycket av detta material som ni 
framarbetat. Beteshagen hade fortfarande kunnat brukas som den görs idag.

• Fågel- och djurliv kommer att dö ut.
• Utfarten på 2957 är inte acceptabel (en rondell hade kunnat skapa en bättre trafi k-

rytm).
• Eventuellt en ny väg skall klara stora lantbruksfordon, så som skördetröska med 
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påkopplad skärbordsvagn, vad gäller kurvtagning m.m.
• Kommunen har inte helt förstått i vilken utsträckning driften på Fors 6:2 körs på 

gården, (risken känns överhängande att det kommer klagas på detta i framtiden).
• En bättre kontakt med närboende i ett tidigare skede hade förmodligen underlättat 

för alla parter.
• Ni lyfter i detaljplanen att de boende kommer att kunna uppleva det som hör lands-

bygden till, så som jordbruk, djurhållning, öppna kulturlandskap och natur. Många av 
de nämnda upplevelser kommer att upphöra i den nära anslutningen till byggnationen 
då det inte kommer att bedrivas djurhållning i det området längre, samt att den äldre 
naturen som fi nns i hagen i dag kommer att försvinna.

• Den fi na natur och upplevelsen ni lockar med till eventuella byggare försvinner och 
förstörs helt för oss som redan har valt ett mer lugnt och naturnära boende.

Vi önskar att Länsstyrelsen gör en undersökning av naturen och miljön i området då vi 
inte helt litar på er konsult i detta ärende med risk för att denne person kan vara partisk.

Kommentarer
I samband med genomförande av aktuellt planförslag kommer naturmark och jordbruk-
smark att tas i anspråk för bostäder med tillhörande infrastruktur. Kommunen motiverar 
planläggningen med det ökande behovet av bostäder inom Ullervad tätort. Enligt kom-
munens bostadsförsörjningsprogram kommer Ullervad att till 2025 vara i behov 50 nya 
bostäder för att tillmötesgå det ökade bostadsbehovet.  

I samband med planläggningen av del av Ullervad 31:1 har en så kallad lokaliseringsutred-
ning genomförts för att pröva andra lokaliseringar av planområdet som inte ianspråktar 
brukningsvärd jordbruksmark. Utredningen resulterade i att det inte fi nns annan mark 
inom tätorten som rymmer önskad mängd tomter, som inte omfattas av jordbruksmark 
eller strandskydd. Vidare har kommunen inom fastigheten Ullervad 31:1 gjort bedöm-
ningen att placering av planområdet i dess norra del är den mest lämpliga med anledning 
av områdets natur- och kulturvärden samt dess exploateringstekniska förutsättningar.     

Vad gäller den kvarvarande naturmarkens förutsättningar för bete bedömer kommunen 
att det fortsatt fi nns möjlighet för betande djur i hagen, tros att området för bete blir av-
sevärt mindre vid ett genomförande av detaljplanen. I samband med ett genomförande av 
detaljplanen kommer kommunen att upprätta en skötselplan för området där dess skötsel 
regleras. Kommunens ambition är att området fortsatt ska ha karaktären av betesmark. 

Det småvatten som ligger i norra delen av planområdet kommer att bevaras. Kommunens 
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riktning är även att som en kompensation för igenläggning och kulvertering av samman-
lagt cirka 125 meter bäck, anlägga en våtmark sydväst om planområdet. Våtmarken väntas 
ge en positiv effekt på den biologiska mångfalden. 

Kommunen bedömer att den nya infarten till området blir en avsevärd förbättring jämfört 
med den gamla infarten. Främst med anledning att den nya infarten angör Ullervadsvägen 
i en mer rät vinkel och därmed förbättrar sikten norr ut från påfarten. 
Den nya infartens dimensioner är beräknad för att rymma större lastbilar och jordbruk-
smaskiner. För avtalsfrågor kring kommunens nyttjanderätt för gång- och cykelväg för 
vägen genom Fors ombeds svarande att kontakta kommunens mark- och exploateringsav-
delning. 

Kommunen redogör i planbeskrivningen för risken för störning kopplat till jordbruks-
verksamheten på Fors 6:2. Bedömningen är att jordbruket inte kommer att innebära en 
olägenhet för de boende inom planområdet.  

Kommunen har reglerat plankartan i den grad som bedöms vara lämpligt utifrån områ-
dets förutsättningar. Byggnadshöjden begränsas till 8 meter, vilket möjliggör bebyggelse i 
två våningar, och exploateringsgraden är begränsad till att 30 % av fastigheten får be-
byggas. Vidare har ett fem meter brett område på tomterna närmast den planerade gatan 
reglerats som prickmark för att skapa ett sammanhängande gaturum. Inom prickmark får 
inga byggnader uppföras. Det är heller inte tillåtet att placera fastighetens huvudbyggnad 
närmare än fyra meter från fastighetsgräns och komplementbyggnader inte närmare än 
två meter från fastighetsgräns. 

Kommunen uppmanar svaranden att läsa naturvärdesinventerings metodbeskrivning som 
har bilagts planförslaget (sida 4). Där framgår att inventeringsmetodiken har genomförts 
enligt svenskstandard för naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014). För frågor till Läns-
styrelsen ber kommunen svaranden att kontakta Länsstyrelsen (e-post: vastragotaland@
lansstyrelsen.se).  

Boende Fors Smedjebacken 1
Jag Thomas Nordberg (Fors Smedjebacken 1, 542 93 Mariestad). Jag överklagar att ni vill 
bebygga Ullervad mera på grund av att inget görs åt trafi ken på väg 2957 genom Fors. 

Jag vill ej ha mer fartdårar i Ullervad som tror att det är frifart på 50 km/h sträckan ge-
nom fors. 
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Kommentar 
Det är inte möjligt att överklaga detaljplanen i aktuellt skede i planprocessen. En överkla-
gan kan först göras efter att kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen. Efter 
att planen har antagits i kommunfullmäktige fi nns det under en treveckorsperiod möj-
lighet att överklaga antagandebeslutet. Plan- och bygglagen reglerar vem som har rätt att 
överklaga och på vilka grunder, enligt nedan. 

Enligt 13 kap 11 § plan- och bygglag (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan 
endast överklagas
• av den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som 

inte har blivit tillgodosedda,
• om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningsti-

den, eller
• överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning 

Överklagan görs till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet 
adresseras till Mariestads kommun som i sin tur överlämnar överklagandet till domstolen. 
När aktuell detaljplan har antagits i kommunfullmäktige kommer kommunen att skicka ut 
information om hur man kan överklaga antagandebeslutet. 

Följande svarande har inget att erinra:

• Vattenfall 
• Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Följande förändringar kommer att genomföras med 
anledning av inkomna yttranden: 

• Utredning. Kommunen kommer till detaljplanens antagandehandling att ha genom-
fört en arkeologisk utredning inom planområdet. 

• Planbeskrivning. En redogörelse för planförslagets påverkan på de allmänna intresse-
na kommer att inarbetas i planbeskrivningen. 

• Plankartan. Kommunen kommer att utreda den osäkra fastighetsgränsen mot Fors 
1:16 innan detaljplanen antas. 
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• Planbeskrivningen. Kommunen kommer att inarbeta en redovisning av hur stor del 
av Fors GA:1 som avses att upphävas samt informera om effekterna som uppkom-
mer i samband med upphävningen. 

• Planbeskrivningen. Kommunen kommer att förtydliga ansvarsfördelningen vid upp-
hävandet av offi cialservitutet för nyttjande av brun, ansvarsfördelningen för upp-
rättandet av skötselplanen för området samt anläggandet av kompensationsåtgärder 
kopplat till dispensansökan för det generella biotopskyddet. 



17




