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Bakgrund och syfte
Information om samrådet
Samrådsredogörelsen ingår som bilaga till granskningsversionen av översiktsplanen. Generellt är syftet med en samrådsredogörelse att beskriva hur samrådet har gått till och visa vilka
förändringar som inkomna synpunkter har medfört.
I kapitel två har de viktigaste synpunkterna sammanfattats.
I kapitel tre har alla inkomna synpunkter sammanställts och
kommenterats. Vidare finns yttrandena i sin helhet att ta del av
hos planenheten i Mariestads kommun.

invånare under de öppna dialogmötena samt via den digitala
karttjänsten på kommunens hemsida.
Handlingarna har funnits på biblioteket i Mariestads tätort
och i stadshuset samt varit tillgängliga på kommunens hemsida.
Fem öppna samrådsmöten har hållits, varav två stycken i
Mariestads tätort och resterande i Lyrestads församlingshem,
Odensåkers bygdegård och i pastoratgården i Lugnås. På samråden närvarade mellan 5 - 45 personer per tillfälle.

Syfte med samrådsredogörelsen
Syftet med samrådsredogörelsen är generellt att bemöta och
redovisa yttranden som inkommit. Den ska också presentera
de förändringar som samrådet medfört. Samrådsredogörelsen
kommer att skickas ut till de som lämnat in yttranden.

Bakgrund
Översiktsplanen är ett strategiskt kommunövergripande dokument som ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen redovisar även hur kommunen
avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer och
möta upp gentemot regionala och nationella planer och mål.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2017, att Översiktsplan 2030 ”Samrådshandling” skulle gå ut på samråd under
perioden 23 mars 2017 – 22 juni 2017.
Arbetet har letts av en politisk styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Under den politiska styrgruppen har på tjänstemannanivå funnits en arbetsgrupp med
berörda tjänstemän samt en referensgrupp bestående av förvaltningscheferna i kommunen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, grannkommuner,
trafikverket samt andra myndigheter, föreningar, allmänhet
med flera som är berörda av översiktsplanen har beretts tillfälle
att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet har resulterat i 53
yttranden och utöver det har flertalet synpunkter framförts av
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Sammanfattning av
inkomna yttranden
Övergripande
Yttranden har inkommit från myndigheter, företag, privatpersoner och intresseföreningar och synpunkterna har berört
såväl formella brister kopplat till lagkrav som översiktsplanens
intentioner och avvägningar.
Planenheten föreslår en mängd justeringar till utställningsskedet, där förslag ersätts eller plockas bort baserat på avväganden av inkomna yttranden och synpunkter. De yttranden som
har inkommit gällande mark- och vattenanvändningen tar i
huvudsak upp följande frågor:
ȫȫ Riksintressen
ȫȫ Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,

översvämning eller erosion
ȫȫ Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
ȫȫ Jordbruksmark
ȫȫ Natur
ȫȫ Kultur
ȫȫ Kommunikationer, trafik och infrastruktur
ȫȫ Luftfart
ȫȫ Geologi
ȫȫ Avfallshantering
ȫȫ Kraftledningar
ȫȫ Bebyggelseutveckling

Syftet med översiktsplanen för Mariestads kommun är att ge
en strategisk inriktning på en övergripande nivå för framtida
utveckling av kommunen och dess delområden. Många av
inkomna synpunkter under samrådstiden rör dock detaljfrågor
som hör till en mer detaljerad planeringsnivå. Planenheten vill
belysa att detaljfrågor behandlas i ett eventuellt fortsatt arbete
om kommunen väljer att gå vidare med planläggning eller
andra detaljerade studier för utpekade områden. Kommunens
bemötande blir därför generella och övergripande svar som
återkommer på fler platser i samrådsredogörelsen, där dessa
frågor finns med.
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Allt tillgängligt underlagsmaterial som använts i arbetet med
att ta fram planförslaget redovisas inte i detalj utan planen
hänvisar till underlagsmaterial som kommer att behöva studeras närmre i samband med varje enskild detaljplaneläggning.
Vid framtagande av planprogram och detaljplaner använder
kommunen en checklista där alla tänkbara underlagsmaterial
som kan innehålla mer detaljerad information finns med.

Statliga intressen
Många remissinstanser ansluter sig till huvudinriktningen att
Mariestad ska växa genom komplettering av den existerande
staden. Att koncentrera bebyggelse vid platser som har god
kollektivtrafikförsörjning ges också ett tydligt stöd med fler
bostads- och bebyggelsetyper.
Under samrådet har inkomna synpunkter från statliga intressen sammanfattningsvis handlat om:
ȫȫ Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB): En tydligare
och konkretare MKB efterfrågas, där risker och
konsekvenser för de olika delområdena redovisas på
ett lättöverskådligt sätt.
ȫȫ Bebyggelseutveckling: Tydligare motivering till val av
placering för de föreslagna nya bostadsområdena.
ȫȫ LIS-områden: Motiv för lokalisering av LIS-områden
efterfrågas, liksom kompromisser för aspråkstagande
av strandskyddsområde. En definition av begreppen
utredningsområde och utvecklingsområde samt
preciseringar i vad dessa omfattar.
ȫȫ Riksintressen: Beskrivningar för hur samtliga
riksintressen berörs efterfrågas.
ȫȫ Trafik: Prioritering av transportmedel med fokus på
en hållbar livsstil och minskade koldioxidutsläpp.
ȫȫ Radbyar: Översiktsplanens strävan om att bevara och
utveckla landsbygdens finmaskiga vägnät med fortsatt
radbykaraktär kritiseras av Trafikverket. Trafikverket
poängterar statens begränsade resurser och önskar
att kommunen satsar på att utveckla kransorter
istället för glesbygd för en välfungerande landsbygd.
Kommunen bör förtydliga kartan samt argumenten
för radbyutvecklingen.
ȫȫ Buller: En bullerkartering behövs som stöd
i argumenteringen för lokalisering av nya

bostäder, samt som planunderlag i den fortsatta
detaljplaneplaneringen.
ȫȫ Ras- och skredrisk: En grov kartering i alla
tätorter efterfrågas. Det bör framgå var
kommunen har riskfyllda områden. Behövs som
stöd i argumenteringen för lokalisering av nya
bostäder, samt som planunderlag i den fortsatta
detaljplaneplaneringen.
ȫȫ Bostadsförsörjning: Bostadsförsörjningsprogrammet
bör offentliggöras och samrådas i samband med
utställningen, då Länsstyrelsen vill ta del av
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning och
få en tydligare bild av antal bostäder i befintliga
byggrätter, pågående projekt och föreslagna planer.
ȫȫ Redaktionella ändringar: Ändringarna berör
uppdateringar i text, kompletteringar med nya kartor
och förtydliganden.

Mellankommunala intressen
vill lyfta fram de gemensamma frågorna
som väg 26 och utvecklingen av områden som gränsar till
Skövde kommun. Skövde har idag en efterfrågan på utveckling
i området kring sjön Vristulven. Vidare är Skövde positiva till
en utveckling av centralorten samt en kommunövergripande
utveckling av turism, besöksnäring och boende i strandnära
lägen. Skövde kommun anser att satsningar för de övergripande infrastrukturfrågorna som redovisas är betydelsefulla för
en fortsatt utveckling av delregionen.
SKÖVDE KOMMUN

ser översiktsplanen som ett framåtsträvande förslag och betonar viljan om ett ökat samarbetet. Töreboda belyser de korta avstånden kommunerna emellan och vill
uppmärksamma arbetsmöjligheter även i Töreboda och inte
enbart i Skövde. Vidare lyfter Töreboda fram kommunikationerna till Stockholm och Göteborg som ytterligare en positiv
aspekt. Töreboda ser även positivt på Mariestad kommuns
hållbarhetssatsning Electri village och föreslår väg 202 som
testväg för elvägar.

Kommunerna delar åsikten om att en upprustning skulle
gynna arbetspendling och studiependling. I samband med
utvecklingen av Kinnekullebanan är det även viktigt att ta
hänsyn till kopplingen till Trestad och Örebro. Genom att
erbjuda attraktiva transportlösningar kan resandet med kollektivtrafik öka vilket i sin tur har stor betydelse för den regionala
utvecklingen i länet.

Allmänhetens intressen
Majoriteten av de yttranden som inkommit från invånare och
föreningar har främst handlat om översiktsplanens förslag
”Bäckatorpet” där en ny länga med bostäder föreslås i anslutning till Tegelängens södra del. Synpunkterna handlar främst
om:
Bebyggelseutvecklingen föreslås intill riksintresset
och Natura 2000-området Tegelängens våtmark, som är en
viktig rast- och häckplats för många fågelarter. Det rika och
unika fågelliv hotas avsevärt i samband med buller, byggnation
och anspråkstagande av mark. Viktiga natur- och fågelvärden
hotas således om byggnation skulle ske.

NATURSKÄL:

REKREATION: Mariestads invånare sätter högt värde på
Tegelängen som rekreationsområde. Grönområdet är
tätortsnära, lättillgängligt och präglas av höga natur- och
upplevelsevärden som bidrar till en ökad livskvalitet för
närboende och stadsbor. Nybyggnation sker på grönområdets
bekostnad och spelar på den ekologiska och sociala hållbarheten.

TÖREBODA KOMMUN

Boende på Smedjevägen, Kaparegränd och Sågaregränd lovades av Mariestads kommun att ingen ny bebyggelse
skulle uppföras norr om deras tomter vid tecknande av avtal.
Nybyggnation kan generera i en värdeminskning på befintliga
bostäder och påverka utsikten.
LÖFTE:

Övriga inkomna yttranden har även behandlat samtliga
bebyggelseförslag, Lyrestads industrigata, samt de nya LIS-utredningsområdena.

betonar vikten av utvecklingen på
Kinnekullebanan. De instämmer helt med att kinnekulletåget bör moderniseras, få kortare restider och högre turtäthet.
GULLSPÅNG OCH LIDKÖPING
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Externa myndigheter

2017-06-13

Brf Sjöporten 2

2017-03-30

Sjöfartsverket

2017-06-16

Egon Vikström

2017-05-15

Skogsstyrelsen

2017-06-19

Brf Sjöporten 3

2017-05-24

Försvarsmakten

2017-06-19

Åsa och Anders Tyyni

2017-05-30

MSB

2017-06-20

Sven Andersson

2017-06-09

Trafikverket

2017-06-21

Mika Schroderius

2017-06-20

Lantmäteriet

2017-06-22

Roger Bergqvist

2017-06-21

VGR

2017-06-22

Ralf Vestman

2017-06-21

Räddningstjänsten

2017-06-26

Kent Alpsten Kristina Andersson

2017-06-22

Länsstyrelsen

2017-06-26

Anders och Anna Dahlberg

Kommunala nämnder, förvaltningar och politiska
partier

Omkringliggande kommuner
2017-05-16

Lidköpings kommun

2017-06-09

Tekniska nämnden

2017-06-14

Gullspångs kommun

2017-06-20

Miljö- och byggnadsnämnden

2017-06-20

Töreboda kommun

2017-06-22

Centerpartiet

2017-06-21

Skövde kommun

2017-06-22

Socialdemokraterna

2017-06-26

AÖS

Företag och organisationer

2017-06-26

Miljöpartiet

2017-04-27

Skanova

2017-06-09

Metsää Tissue

Enskilda fastighetsägare och allmänhet

2017-06-12

Svenska Kraftnät

2017-03-24

Tor-Björn Hendebe

2017-06-16

Vattenfall

2017-03-23

Matti Sandberg

2017-06-18

Fågelklubben

2017-03-27

Boende på Tranvägen

2017-06-22

Svenska Turisföreningen

2017-04-13

Gustav Kinnefors

2017-06-22

Mariestads fritidsklubb

2017-05-03

Peter Stridkvist

2017-06-22

LRF Töreboda

2017-06-07

Eva Holmberg

2017-06-22

2017-06-07

Bengt Kron

Vadsbo + Hasslerörs Hembygdsföreningar

2017-06-09

Rikard Skarin

2017-06-26

Ullervad - Leksberg Hembygdsförening
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Inkomna yttranden
Vidstående tabell listar alla inkomna synpunkter under
samrådet. I kapitlet tas alla yttranden upp men flera av dem
har sammanfattats av praktiska skäl. Kommunens bemötande
beskrivs efter varje yttrande.
EXTERNA MYNDIGHETER

Länsstyrelsen (Lst), 2017-06-22
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag
till ny översiktsplan. Förslaget till översiktsplan har en tydlig
struktur och ett tilltalande upplägg, med bland annat en digital
karta och en kortversion av planen. Förslaget innehåller en
gedigen analys av kommunens förutsättningar och roll i regionalt perspektiv.
En viktig utgångspunkt och förutsättning för översiktsplanen
är kommunens ambition att växa till 28 000 invånare år 2030.
Kommunen har i översiktsplanen redovisat två olika scenarier
(A och B). Scenario A innebär 2 000 nya bostäder, scenario B
300 nya bostäder. Kommunen väljer att låta scenario A utgöra
utgångspunkt för planeringen, det vill säga att skapa planberedskap för 2 000 nya bostäder år 2030. Det är viktigt att
också lyfta fram hur många bostäder, ännu inte byggda, som
finns i befintliga detaljplaner. Översiktsplanen innehåller en
sådan redovisning, men för att möjliggöra en tydlig överblick
önskar Länsstyrelsen att kommunen samlat redovisar hur
många bostäder som finns i befintliga detaljplaner och hur
många bostäder kommunen möjliggör för med förslagen i
översiktsplanen. Med tanke på vikten av att en långsiktigt god
markhushållning och att kommunen väljer scenario A, som
ligger betydligt över den prognos för kommunen som Västra
Götalandsregionen gjort, är detta särskilt angeläget.
I sammanhanget efterfrågar Länsstyrelsen också att Mariestad arbetar fram och antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Mariestads kommun har inga aktuella riktlinjer. Den analys
som riktlinjer ska grunda sig på vad gäller demografisk utveckling, efterfrågan av bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar är viktigt för att det
bostadsbyggnadsbehov som kommunen möjliggör genom
översiktsplanen får rätt innehåll och kvaliteter.

Vidare behöver konsekvenserna av föreslagen mark- och
vattenanvändning bli tydligare. Miljöbedömningen ska vara en
integrerad del i framtagandet av översiktsplanen. Det är svårt att
se hur miljöbedömningen påverkat inriktningen i planen. Länsstyrelsen efterfrågar också en tydligare redovisning av konfliktområdena och hur de övergripande principerna från översiktsplanen
fått genomslag i MKB.
Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL:

Riksintressen
Med nuvarande underlag och analys kan Länsstyrelsen inte
bedöma om riksintressena tillgodoses.
Bedömningarna av skada på riksintressena behöver utvecklas. Det finns inga hänvisningar till värdekärnorna eller större
perspektiv med hänvisning till Vänerlandskapet i stort. Risk för
negativ påverkan på riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB är uppenbar i oexploaterade delar av skärgården, men kan finnas även i
exploaterade delar av skärgården. Översiktsplanen behöver också
bli tydligare med vilka riksintressen som avses. I flera fall hänvisar kommunen till riksintressen friluftsliv, utan att det framgår
om kommunen menar riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
MB eller riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB. Även
MKB behöver justeras.
När det gäller riksintressena för friluftsliv vill Länsstyrelsen
påpeka att syftet inte är att förbättra de naturgivna förutsättningarna. Att det i åtgärderna ingår att iordningställa och tillgängliggöra området ytterligare kan alltså inte per automatik innebära
att området inte skadas påtagligt. Bedömningen av skada måste
göras genom att utgå ifrån riksvärdena och sätta dessa i relation
till planerad åtgärd. Hänsyn måste även tas till helheten, så att
inte värdekärnorna blir kvar som fläckar i landskapet. Även om
värdena inte skadas direkt kan indirekt skada uppstå om förbindelserna bryts mellan värdekärnorna. Även kumulativa effekter
ska beaktas, det vill säga om en bebyggelsegrupp öppnar upp för
ytterligare bebyggelse i området.

Områdesvisa synpunkter, Mariestads tätort
Del av området är beläget inom strandskydd,
en annan del är beläget inom en äldre detaljplan där strandskydd kommer inträda om planen upphävs/ersätts. Således krävs
särskilda skäl. Nya domar från Mark- och miljööverdomstolen
SÖDRA EKUDDEN:
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(MMÖD) ställer högre krav på lokaliseringsutredningar än vad
som tidigare gjorts när kommunen som särskilt skäl angett att
området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse.
Kommunen måste kunna visa att utvecklingen behöver ske
inom strandskydd, och just på den platsen inom strandskydd,
och inte lika gärna kan ske någon annanstans. Länsstyrelsens
nya vägledning gällande detta ser ut som följer:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kommunen måste formulera vilket behov (bland annat
antalet bostäder) som planen ska tillgodose, och förklara
att det är ett angeläget allmänt intresse som långsiktigt ger
fördelar åt samhället.
Kommunen måste peka på platser/områden som vid
en någorlunda förut-sättningslös blick på kartan verkar
möjliga att kunna tillgodose behovet (en aktuell och
vägledande översiktsplan kan användas för detta). Den
geografiska omfattningen på studien bör vara rimlig med
hänsyn till det behov som ska tillgodoses.
Kommunen måste för varje sådant område ta ställning till
om det är möjligt för att tillgodose det avsedda behovet.
För varje område som vid närmare analys förkastas, måste
detta motiveras. En viss minskning av om-fattningen bör
också övervägas om det gör området möjligt från övriga
aspekter.
Slutligen måste det valda området ställas mot det/de
minst omöjliga/orimliga alternativen. Vid den jämförelsen behöver graden av huvudalternativets skada på strandskyddets syften vägas in. Ju större skada på strandskyddet,
desto högre krav på att annan lokalisering inte är möjlig.
Inom huvudalternativet behöver också alternativa
utformningar (disposition av planområdet) som kan
minska skadan på strandskyddet studeras.
Även om inga möjliga alternativ finns, kan vägningen
mot områdets skyddsvärden i vissa fall leda till att det
ändå inte finns förutsättningar att upphäva strandskyddet
(prop. 2008/09:119, s 106).

Länsstyrelsen bedömer att det inom ramen för översiktsplanen
finns alternativa lokaliseringar för nya bostadsområden i Mariestad. Området bör därför tas bort som utbyggnadsområde.
BÄCKATORPET: Området ligger delvis inom strandskydd och
äldre detaljplan där strandskydd inträder om planen upphävs/
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ersätts. Detsamma gäller här som för ovanstående. Det ställs
höga krav på kommunen att kunna visa att tätortsutvecklingen
måste vidtas inom strandskydd. I det här fallet gäller det ett
begränsat antal bostäder i ett känsligt läge inom riksintresse
och i anslutning till våtmark med fågelliv. Särskilda skäl
bedöms inte föreligga, och området bör därför tas bort som
utbyggnadsområde.
Delar av området ligger inom strandskydd.
Särskilda skäl krävs.
MARIEÄNG:

Områdesvisa synpunkter, de mindre tätorterna
En utveckling av turism och friluftsliv, med hänsyn
till det rörliga friluftslivet, är rimlig och bör inte medföra
påtaglig skada på riksintressen. Vad gäller planeringen av nya
bostäder kan Länsstyrelsen inte bedöma om riksintressena
tillgodoses i förslaget. Kommunen behöver utreda föreslagna
exploateringars påverkan på riksintressen och eventuell påtaglig skada. Vad gäller föreslaget område i norr för nya bostäder
går det delvis in i strandskyddsområdet. Bostäderna kan, för
att minska konsekvenserna, placeras utanför det strandskyddade området.
SJÖTORP:

Länsstyrelsen kan inte bedöma om riksintressen
tillgodoses. Området omfattas av flera riksintressen enligt 3
kap. 6 § MB. Ny exploatering behöver utredas med avseende
på påtaglig skada. Exploatering inom strandskyddat område
bör kunna undvikas.
ODENSÅKER:

Kulturmiljövård
Länsstyrelsen kan inte bedöma om riksintresset för kulturmiljövård tillgodoses vid planeringen av ny bebyggelse i området
Vattentornet i Lyrestad. Området, som ligger inom riksintresse
för kulturmiljövården och kommunal kulturmiljö, ser ut att
sakna förankring i den gamla bebyggelsestrukturen. Ytterligare
utredningar krävs för att bedöma om det är lämpligt.
Områden som föreslås för nybebyggelse i Odensåker bör
utredas ur kulturhistorisk synpunkt då de ingår i riksintresseområde för kulturmiljövård och kommunal kulturmiljö.
Riksintresseområde för kulturmiljövård Sveneby ligger i
Töreboda kommun. Redovisningen av riksintresseområden
behöver justeras.

Kommunikationer
I kommunen finns flera riksintressen för kommunikationer.
Översiktsplanen behöver bli tydligare med hur dessa riksintressen påverkas av föreslagen mark- och vattenanvändning och hur
påverkan kan minimeras. I miljökonsekvensbeskrivningen lyfts
bara E20 fram. Riksintresse för kommunikationer saknas på
kartan över riksintressen. Riksintresset för sjöfart är inte under
omarbetning.
Projektet E20 Förbi Mariestad pågår. I översiktsplanen föreslås blå korridor, vilket är den korridor som är vald. Lokalvägnätet är ännu inte fastställt. I översiktsplanen har kommunen
pekat ut Hindsberg för framtida verksamheter. Det kan bli
aktuellt med en anslutningsväg till E20 genom området.
För att underlätta för kommunens planering har kommunen
fått en begränsningslinje mot E20 mellan Tidan och Sandbäcken. Exakt placering av vägen är inte bestämt ännu, varför
kommunen kan behöva justera planer efter slutlig lokalisering
av E20.
I projektet E20 Götene-Mariestad pågår val av lokalisering, se
Trafikverkets yttrande.
I översiktsplanen anges felaktigt att E20 har ett utökat byggnadsförbud till 50 meter för bostäder och 30 meter för verksamheter. För vad som gäller se Trafikverkets yttrande.
En åtgärdsvalsstudie har genomförts för väg 26 mellan
Halmstad och Kristinehamn. Ett antal mindre åtgärder föreslås
genom Mariestads kommun.

Totalförsvaret
Texten om riksintresset för totalförsvarets militära del kan
förtydligas. Mariestads kommun berörs av det influensområde
för luftrum som finns runt riksintresset Karlsborgs övningsflygplats. Inom influensområden för luftrum finns en maximalt
tillåten totalhöjd (i meter över havet) för objekt. Denna totalhöjd måste respekteras annars finns risk för att påtaglig skada på
riksintresset uppstår.

Hälsa och säkerhet
Vad gäller de geotekniska frågeställningarna
hänvisar Länsstyrelsen till Statens geotekniska instituts (SGI)
yttrande. SGI rekommenderar generellt att kommuner i
översiktsplaner tydligt redovisar eventuella riskområden. Vidare
bör kommunerna redovisa en strategi för hur sådana riskområden ska utredas i samband med framtida detaljplaner och
GEOTEKNIK

bygglov. Översiktliga beskrivningar och ställningstaganden finns
med i översiktsplanen, men en tydligare strategi som omfattar
även risker för befintlig bebyggelse bör redovisas. Det bör också
poängteras att i samband med detaljplanering ska alltid risken
för ras, skred och erosion bedömas. Vid prövning av markens
lämplighet ska livslängden hos bebyggelse, anläggningar med
mera beaktas.
I Klimatanpassningsplanen hänvisas till den översiktliga
stabilitetskartering i finkorniga jordarter, genomfört av MSB,
som pekar ut vissa delar av Tidans stränder. Länsstyrelsen vill
understryka att det kan behöva göras ytterligare detaljerade
utredningar för områden som planeras i känsliga områden.
FARLIGT GODS På Trafikverkets informations webb (NVDB)
finns uppgifter om primära och sekundära transportleder.
Redovisningen i NVDB stämmer med undantag från att delar
av Förrådsgatan även är sekundär led. Länsstyrelsen känner inte
igen att Göteborgsleden (rakt igenom Mariestad) är utpekad
led. Trafikverkets tryckta karta från 2014 har inte heller med den
vägen.
Länsstyrelsen tillämpar riskpolicyn Riskhantering i detaljplaneprocessen, riskpolicy för markanvändning intill transportleder
för farligt gods. Policyn slår fast att riskhanteringsprocessen ska
tillämpas vid planering inom 150 meter ifrån farligt godsled.
Avståndet gäller all ny bebyggelse. Behovet av hantering varierar
beroende på platsspecifika förhållanden. Generellt förespråkar
Länsstyrelsen ett bebyggelsefritt område om 30 meter.
Översiktsplanen tar upp ett antal avstånd som ska hållas vid
etablering intill farligt godsleder. Det framgår inte av materialet
var dessa avstånd kommer ifrån och vilket arbete som har gjorts
för att komma fram till avstånden. En kommun kan arbeta fram
egna riktlinjer/avstånd avseende farligt gods men dessa måste då
bygga på utredningar/beräkningar som säkerställer att risknivåerna kan bli acceptabla och går i linje med den riskpolicy som
tillämpas.
Översiktsplanen får gärna kompletteras med en karta som
visar farligt gods-leder och en markerad zon om 150 meter längs
med dessa vägar och järnvägar där riskhanteringsprocessen ska
beaktas.

Kommunen uttrycker
en ambition att följa Länsstyrelsens rekommendationer vid
nybebyggelse och markanvändning. I översiktsplanen redovisar
RISK FÖR ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
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kommunen ett tillvägagångssätt i tre steg. Detta avviker från
rekommendationerna i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten
genom att det inte beaktar 200-årsnivån, utan endast har ett
intervall mellan 100-årsnivå och dimensionerande nivå. Innehållsmässigt följder den i stort rekommendationerna, men det
behöver klargöras på vilken nivå som bostadsbebyggelse kan
anläggas. Länsstyrelsen tillämpar Stigande vatten som rekommenderar att helårsboende anläggs i översvämningszon 1 och att
om dessa anläggs i zon 2 ska åtgärder vidtas. Stigande vatten gör
heller ingen skillnad på sammanhållen bostadsbebyggelse och
enstaka bebyggelse. Om kommunen har ambitionen att tillämpa
Länsstyrelsens rekommendationer behövs ingen ny version av
indelning.
I text står ”dimensionerande flöde”, det borde tydliggöras att
för Vänern ska det vara ”dimensionerande nivå”. För vattendrag
används begreppet ”beräknat högsta flöde”. I september 2017
kommer Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI) att publicera rapporten ”Vattennivåer, tappningar,
vattentemperatur och is i Vänern. Beräkningar för dagens
och framtida klimat” där SMHI i fortsättningen kommer att
använda begreppet ”beräknad högsta vattennivå” istället för
”dimensionerande nivå.” Länsstyrelsen kommer att publicera en
ny version av Faktablad Vänern där de nya nivåerna och begreppet kommer att framgå.
Hänvisningen till kommunens klimatanpassningsplan är oklar
då denna inte tar ställning till utpekade nivåer från Vänern utan
redovisar beräkningar från Karlstads Universitet. Då SMHI i
ovan nämnda rapport kommer att redovisa nya beräkningar för
beräknad högsta vattennivå, framtida 200-års nivå, framtida
100-års nivå och framtida medelnivå bör dessa användas. Om
kommunen vill ta del av detta underlag innan publiceringen i
september kan Länsstyrelsen hjälpa till med det.
Med fördel kan utpekade områden, där hänsyn ska tas till
översvämningsrisken, redovisas på kartor för att lättare kunna
användas i kommande planering. Av särskild vikt är handläggningen av enstaka byggnader utanför planlagda områden som
endast berörs av bygglov.
Länsstyrelsen vill även påpeka att den översiktliga översvämningskarteringen för Tidan är översiktlig och vid detaljplanering
inom områden med översvämningsrisk måste en avstämning
göras för att bedöma om en mer detaljerad beräkning behöver
göras.
Länsstyrelsen ser positivt på resonemangen om skyfall, men
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anser att den karta som visar på områden i centrala Mariestad där
vatten kan ansamlas vid skyfall behöver kompletteras med uppgifter om rinnvägar. Genom att ha kunskap om vart nederbörden vid
skyfall rinner kan lokala översvämningar undvikas. Vid planering
eller åtgärder inom stadens infrastruktur kan höjdsättning göras
så att vatten rinner till områden som inte skadas. Områden som
bedöms som lämpliga för avledning av dag- och skyfallsvatten bör
reserveras för detta ändamål. Med fördel kan de utföras som så
kallade mångfunktionella ytor och även ingå i parkområden.
Enligt översiktsplanen ska
kommunen ta fram trafikbullerutredningar i samband med ny
bebyggelse längs vägar och gator med omfattande trafik. Det
behöver omfatta ny bebyggelse även längs järnvägen.
TRAFIKBULLER OCH VIBRATIONER

Vidare kan översiktsplanen bli tydligare med vilka områden inom
kommunen som är bullerutsatta eller som kan tänkas bli det
utifrån vad översiktsplanen föreslås. Det gäller såväl från infrastruktur som från andra verksamheter. Med en tydlighet kring
var det finns bullerproblematik ges tidiga signaler kring vilken
markanvändning som är lämplig och var det krävs varsamhet eller
särskilda åtgärder (placering, utformning med mera) i detaljplaneringen för att förebygga besvär för människors hälsa i form av
omgivningsbuller.
Länsstyrelsen föreslår att skrivningen ”Vid planering av nya
bostadsområden ska de bullerberäkningar som behövs utföras”
ersätts med till exempel ”Vid planering av nya bostadsområden
ska god ljudmiljö särskilt beaktas”.
Vid exploatering i trafiknära lägen, särskild i närheten av
järnväg, finns risk för vibrationer. Vibrationsproblematiken och
riktvärdet för vibrationer behöver tas i beaktande vid förslag till
markanvändning.
Översiktsplanen hänvisar till ett handlingsprogram för skydd mot olyckor som Räddningstjänsten i Östra
Skaraborg har upprättat där analys över risker med olika verksamheter inom kommunen finns. Det behöver framgå även direkt i
översiktsplanen vilka farliga verksamheter (enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor) och vilka Sevesoanläggningar som finns i
kommunen. I kapitlet Hälsa och säkerhet kan exempelvis belysas
om aktuella verksamheter har riskavstånd som måste tas hänsyn till
och var dessa verksamheter är placerade i förhållande till utvecklingsområden i översiktsplanen.

FARLIGA VERKSAMHETER

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Länsstyrelsen bedömer att kommunen på ett tillräckligt sätt
beskrivit de vattenförekomster som finns och status. Resonemanget kring påverkan på MKN för vatten är tillräckligt och
har kopplats till identifierade påverkanskällor.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS)
Utifrån nu kända förutsättningar bedömer Länsstyrelsen att
inget av de tre föreslagna områdena för landsbygdsutveckling
i strandnära läge uppfyller kraven för LIS enligt 7 kap. 18e § a
och d.
Utmed Vänern ska utpekandet av LIS-områden ske särskilt
restriktivt. Utpekande av ett LIS-område får här endast ske
om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, förutsatt att det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse i området. Motiven för utpekanden är vaga. Värdena
är otillräckligt beskrivna liksom hur områdena ska bidra till
landsbygdsutveckling.
Området är beläget i direkt anslutning till Mariestads
tätort, och är ett friluftsområde som har mycket stor betydelse
för strandskyddets syfte. Området är därför inte lämpligt som
LIS-område. Länsstyrelsen ser heller inte behovet av LIS på
platsen. Området är mycket värdefullt som friluftsområde.
Om det finns idéer om anläggningar som utvecklar det rörliga
friluftslivet ytterligare så finns andra dispensskäl enligt 7 kap. 18
c – d. MB. att tillgå.
SNAPEN:

SJÖBERG: Området har höga natur-, kultur- och friluftsvärden
idag och berörs av flera riksintressen. Skyddsintresset är därmed
mycket högt, samtidigt som LIS-motiven är oklara. Det är
inte tydligt hur en exploatering här skulle leda till en långsiktig
utveckling av landsbygden. Det saknas befintliga servicestrukturer att stödja. Infrastrukturen i området är begränsad.

Området har mycket höga värden för både
naturvården och det rörliga friluftslivet. Strandsträckan mellan
Laxhall och Skräddaretorp är lång och oexploaterad och är som
sådan mycket värdefull. Länsstyrelsen har påbörjat arbete med
att bilda naturreservat i området, som även omfattas av flera
riksintressen. Området ligger också i direkt anslutning till det
tidigare utpekade, och utbyggda, LIS-området vid Laxhall.

VÄSTRA TORSÖ:

Det finns även ett sedan tidigare utpekat LIS-område norr om
färjeläget. Länsstyrelsen anser att Västra Torsö inte tål ytterligare
LIS-områden för bostäder utan att strandskyddets syften allvarligt skadas. Nya vägdragningar söderut är olämpligt. Exploatering i området riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse
för friluftsliv.
Länsstyrelsen vill också påminna om tidigare granskningsyttrandet över LIS-planen. Synpunkterna från granskningsyttrandet
kvarstår. Det innebär bland annat att Länsstyrelsens invändningar mot områdena Laxhall-Brommösund delområde 8c,
Kryparetorp-Klippingsberg delområde 6c och Askevik delområde 1d kvarstår.

Rådgivning – övriga allmänna intressen
JORDBRUKSMARK: Översiktsplanen behöver ge mer stöd och
vägledning vad gäller avvägning mellan bevarande av jordbruksmark och andra väsentliga samhällsintressen. Där jordbruksmark trots allt måste användas för samhällsutbyggnad behöver
de övervägande som ligger till grund för exploateringen av jordbruksmark framgå av översiktsplanens beskrivning. I förslaget
till översiktsplan saknas det.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad på jordbruksmark. Det är
främst söder om Mariestad tätort i områdena Sund och Södra
Hindsberg, som utbyggnad sker på stora arealer åkermark,
cirka 50 hektar. Viss ianspråktagande av jordbruksmark sker
även i tätorten Lugnås och byarna Tidavad och Hasslerör. För
Hasslerör som består av vidsträckt bebyggelse i jordbrukslandskap är det lämpligt att planera utvecklingen på lång sikt, så att
ytterligare tätortsutbyggnaden även i framtiden kan undvika
ianspråktagande av jordbruksmark. I LIS-område Sjöberg ingår
jordbruksmark samt ekonomibyggnader till Sjöbergs säteri.
Enligt 3 kap. 4 § MB är jord- och skogsbruk 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 tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk. Kravet på sökandet och redovisningen
av alternativ mark till jordbruksmark är långtgående.
Det regionala tilläggsmålet till miljömålet Ett rikt odlingslandskap belyser ytterligare vikten av att söka alternativ mark
till jordbruksmarken. ”År 2020 ska den totala arealen åkermark
i regionen inte ha minskat med mer än 200 hektar jämfört med
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2015, för att så långt det är möjligt kunna användas i produktion.”
Det kan i översiktsplanen vara lämpligt att beskriva kommunens principer för bebyggelse utanför detaljplanerade områden.
I Tidavad föreslås nybyggnation nära Tidan. Kommunen måste kunna visa att utvecklingen behöver ske inom
strandskydd, och just på den platsen inom strandskydd, och
inte lika gärna kan ske någon annanstans.
I Ullervad föreslås bebyggelse inom värdefull lövskog. I
samband med att en detaljplan upprättas krävs inventeringar.
Kommunen planerar utbyggnad i flera tätortsnära grönområden. Exploatering av grönområden kan ibland inte undvikas,
men det är viktigt att kommunen i bedömningarna ser till
grönstrukturen när det gäller spridningskorridorer för växter
och djur såväl som möjligheter till tätortsnära rekreation för
allmänheten. I de fall grönområden behöver tas i anspråk är
det viktigt att säkra övergångar och passager för både växt- och
djurliv och för allmänheten så att inte korridorer och möjligheter som finns idag stängs. Kommunen kan också tidigt
fundera över hur kommunen kan kompensera för de värden
som förstörs. Olika tätortsnära grönområdena kan viktas mot
varandra, så att de med högst värden kan sparas. Detta gäller
framförallt de grönområden med vattenanknytning samt de
områden där det bara finns lite gröna ytor kvar. I Västra Götalands län finns ett regionalt tilläggsmål till God bebyggd miljö
som tydliggör att år 2020 ska städer och tätorter med mera
utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har högt socialt/
ekologiskt värde tas i anspråk. Möjligheten till rekreation ska
inte försämras.
Skogsstyrelsen lyfter också fram vikten av att tidigt i planeringen säkerställa de grönområden och grönstråk som finns i
eller i nära anslutning till stadskärnan. Skogsstyrelsen kan inte
se att detta gjorts tillräckligt i samrådsförslaget.
Av översiktsplanen framgår det inte att kommunen behöver
förhålla sig till artskyddsförordningen (2007:845). Det finns
fördelar med att ta grepp om artskyddsfrågan redan i översiktsplanen. På översiktsplanenivå kan det handla om att identifiera
skogliga värdetrakter, där det kan förväntas att finnas rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda arter. Sökningar
kan också göras i artportalen. Tillsammans kan det ge en
bild av områden olämpliga för exploatering eller områden

där särskilda naturinventeringar behöver föregå kommande
detaljplanering. Det vore önskvärt om översiktsplanen
kompletterades med detta, gärna i form av en karta.
I översiktsplanen nämns inte landskapsbildsskydd som ett
områdesskydd. Det finns vid Lugnåsberget och Ymsen. Översiktsplanen bör kompletteras med detta.

NATUR
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En av översiktsplanens övergripande principer är att
bygga längs befintlig infrastruktur och service. Det är god
princip, men några av de föreslagna områdena i kommande
detaljplaneprocesser kan kräva extra utredning vad gäller de
kulturhistoriska värdena. Dessa är i Mariestad: Bäckatorpet,
Marieforsleden norra och Göteborgsvägen. Vad gäller Sandbäckens verksamhetsområde påverkas det av vägplanen för E20
och vad utredningen säger om utpekad fornlämning (bytomt
med mera). Bebyggelsen i området Södra Hindsberg bör
minimeras och planeras på ett sätt som ger en god vy från söder
in mot staden.
För de mindre tätorterna och bystrukturerna gäller allmänt
att nybyggnad bör anpassas till befintlig bebyggelsestruktur i
föreslagna områden. Bebyggelse på udden i Ullervads kyrkby,
liksom tomterna utmed Tidan i Tidavad som ingår i kommunal kulturmiljö, bör i kommande detaljplaneprocesser utredas
ur kulturhistoriskt synpunkt.
Ställningstagandena i översiktsplanen kan bli ännu tydligare
vad gäller att bevara och förstärka kulturhistoriska värden. I
likhet med vad som anges under ställningstaganden för till
exempel friluftsliv kan planeringen lyftas fram att säkerställa
att kulturhistoriska värden ska säkerställas.
Kommunen avser att genomföra en kommunövergripande
inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer. Det framgår inte hur detta underlag kommer att arbetas in i översiktsplanen så att de kulturhistoriska värdena tas till
vara. Det är viktigt att även den nyare bebyggelsens kulturhistoriska värden här få en given plats. Uttagna enstaka objekt bör
också få en bevarandestatus i översiktsplanen.
När det gäller redovisningen av övriga kulturvärden vill
Länsstyrelsen påminna om miljöer med industrihistoriska
värden och underlaget Industriminnen i Mariestads kommun
samt inventeringar av agrar småindustri och vattenanknuten
verksamhet i Västra Götalands län. Bland övriga kategoriinventeringar kan nämnas Gårdar i Västergötland och Agrar
landskapsöversikt. Kinnekullebanan nämns i översiktsplanen
KULTUR

som en viktig resurs i kommunen. Även dess kulturhistoriska
värden och historiska betydelse bör framhållas.
Redovisningen av fornminnen kan kompletteras med att
fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och att
ingrepp alltid kräver Länsstyrelsens tillstånd. Det är också bra
att det framgår att även maritima fornlämningar är skyddade
enligt kulturmiljölagen. Bebyggelsens kulturvärden skyddas
också av PBL.
Det finns
ambitioner i översiktsplanen kring ett mer hållbart resande
och en ökad tillgänglighet avseende transporter. Det hade varit
önskvärt med att nuläget och Mariestads potentialer för ett
hållbar resande kunde förtydligas till exempel vad avser färdmedelsfördelning och på vilket sätt översiktsplanens markanvändning bidrar till ökade möjligheter för hållbara transporter.
Översiktsplanen kan kompletteras med en beskrivning av hur
lokalisering och förtätning kan ge det underlag som krävs för
en utökad/förändrad kollektivtrafik utifrån de förutsättningar
som finns samt hur förslagen skapar förutsättningar för ökat
cyklande.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets åsikt att översiktsplanen
med fördel kompletteras med en långsiktig trafikstrategi
för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot att nå de
uppsatta målen om hållbara transporter. I strategin bör det
framgå vilken prioritering mellan trafikslag som kommunen
gör. En prioritering mellan transportslag är viktigt för att öka
de hållbara transporterna och minska utsläppen. Alla färdsätt
bör lyftas, även gång- och cykeltrafik. Se vidare Trafikverkets
yttrande.
Revidering av nationell och regional plan pågår för perioden
2018–2029. Trafikverkets förslag till nationell plan kommer att
komma ut på remiss hösten 2017. Västra Götalandsregionen
tar fram förslag till regional plan. I översiktsplanen står det
felaktigt att Länsstyrelsen gör det.
KOMMUNIKATIONER, TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR:

Översiktsplanen kan kompletteras med en upplysning om att Mariestads kommun berörs av den MSA-påverkande ytan för Karlstad flygplats. Nya hinder kan ha en negativ
inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av höga byggnader/föremål ska samrådas med flygplatsen.
LUFTFART

underlag som kan användas i kommunal planering och bidra till
att åstadkomma en hållbar och ändamålsenlig mark- och vattenanvändning. För mer information om detta se Sveriges geologiska undersöknings (SGU) underlag Geologi för kommunal
planering. Där redovisar SGU myndighetens generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplaneringen.
AVFALLSHANTERING Infrastruktur för avfallshantering behöver
integreras i den fysiska planeringen och lokaliseras och utformas
på ett sätt så att det bidrar till hållbar bebyggelsestruktur. Det är
därför positivt att kommunen tar ställning för att ny bebyggelse
på landsbygden ska lokaliseras nära avfallshantering och att
kommunen ska verka för en långsiktig infrastruktur för avfall.
Länsstyrelsen vill i sammanhanget upplysa om att Naturvårdsverket reviderat föreskrifterna och vägledningen om innehållet
i en kommunal plan för avfallsförebyggande avfallshantering
(NFS 2017:2).

Den 400 kV-ledning som går genom
kommunen finns inte med på hänsynskartan och omnämns
heller inte i avsnittet Energiförsörjning. Kartan och texten behöver därför kompletteras. Vattenfall Eldistribution AB har en 130
kV-luftledning som också bör redovisas.
KRAFTLEDNINGAR

I översiktsplanen saknas en samlad karta som underlättar bedömningen av var föreslagen mark- och vattenanvändning
står i konflikt med andra intressen. Om kommunen utvecklar
den digitala kartan till utställningen av planen kan den fungera
som en sådan.
KARTOR

Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan
Av översiktsplanen behöver det på ett tydligt sätt framgå vilka
fördjupningar av översiktsplan samt tillägg till översiktsplan som
fortsätter gälla och vilka som ersätts av översiktsplanen. Översiktsplanen är inte tillräckligt tydlig med detta.

Bemötande
ȫȫ Synpunkter av vikt för pågående och kommande program

och planarbeten kommer att delges till respektive arbete.
Då Lst har lämnat ett gediget yttrande har kommunen
kommenterat yttrandet ämnesspecifikt nedan.
ȫȫ Översiktsplanen har tillförts en samlad redovisning av

GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN

Geologisk information är ett

antal bostäder.
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ȫȫ Mariestads kommuns bostadsförsörjningsprogram

antogs 2017-12-11 av Kommunstyrelsen.
Riksintressen
ȫȫ Kommunen avser att förtydliga och korrigera texter,

kartor och analyser gällande riksintressen.
ȫȫ Område Bäckatorpet har justerats i sin omfattning och

område Marieäng har tagits bort.
ȫȫ Södra Ekudden - området har undersökts ytterligare

och området bedöms fortsatt som viktigt som
förtätningsområde då det är tätortsnära och har det
strandnära läget, något som är en viktig ekonomisk
aspekt. En del av området har pekats ut i FÖP Mariestad
från 2013. Kommunen delar ej LST bedömning och
området kvarstår därför. Kommunen bedömmer att
allmänna intressen fortsatt kan fungera och utvecklas på
platsen trots en utbyggnad till bostadsområde.
ȫȫ Sjötorp - mycket liten del av föreslaget område ligger

inom strandskydd. Kommunen anser att det inte är
ett stort intrång eftersom det finns annan bebyggelse
närmre vattnet. Helheten anses i det här fallet viktig
eftersom det även handlar om att knyta samman
befintliga gator på att bättre sätt.
ȫȫ Odensåker - den allmänna vägen och befintliga hus

framför utpekat område gör att strandområdet är väl
avskiljt från framtida exploatering, området kvarstår
därför.
ȫȫ Lyrestad - området har omarbetats utifrån inkomna

synpunkter.
ȫȫ Alla områden föreslagna för bebyggelse har utvecklats

med målkonflikter och åtgärdsförslag, dessutom kommer
dessa utredas vidare vid framtida detaljplanleäggning.
Hälsa, säkerhet och risken för olyckor
ȫȫ Avsnittet om geoteknik har utvecklats med avseende

på erosion och översvämningsrisker. Detaljerad strategi
finns i Klimatanpassningsplanen.
ȫȫ Texter gällande farligt gods-leder revideras och en karta

finns med i utställningshandlingen. Arbete pågår ned att
upphäva västra delen av Marieforsleden som sekundär
led för farligt gods.
ȫȫ Texten om översvämning och skyfall har skrivits om
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under ny rubrik ”Klimatanpassning”. Skrivningen är i
linje med vad som beskrivs i handledningen ”Stigande
vatten”.
ȫȫ Avseende nivåer för bostadsbebyggelse så ska

SMHIs nya rekommenderade nivåer uppdateras till
utställningen. Översiktsplanen har kompletterats med
en karta för översvämningsnivåer. kartunderalget för
detta är hämtat från kommunens egen karta och därför
bedöms bygglovgivning utanför planlagt område inte
som ett problem då denna karttjänst finns.
ȫȫ Karta för rinnvägar och lågpunkter finns hos kommunen,

detta material bedöms inte platsa i översiktsplanen
eftersom det är mycket detaljerade kartor som även
uppdateras efter hand som ny bebyggelse sker.
ȫȫ Stycket om trafikbuller och vibrationer inkluderar en

skrivning om bullerutredningar vid järnväg. Kommunens
ställningstagande under samma rubrik har korrigerats i
linje med Länsstyrelsens förslag.
ȫȫ En beskrivning av farliga verksamheter och Seveso-

anläggningar har lagts till under rubriken ”Industri”.
ȫȫ Kommunen vill understryka att platsens förutsättningar

och risker alltid studeras noggrant vid framtagande av
nya detaljplaner.
LIS
ȫȫ Föreslagna LIS-områden har utvecklats i text och kartor

och har beskrivits ytterligare i MKB. Sjöberg LIS-område
har utgått och det har tillkommit ytterligare två områden,
Södra Kryparetorp och Skräddaretorp på Torsö.
ȫȫ Kommunen har för avsikt att tillämpa en

planeringsprincip där strandlinjen fortsatt är fritt
tillgänglig för allmänheten i de LIS-områden som
utpekas. Detta genom att förlägga ny bebyggelse bortom
existerande vägar i nya områden. Hur de specifika
LIS-områdenas värden, både för friluftsliv och växtoch djurliv, ska kunna tas tillvara och förhoppningsvis
förbättras blir i förlängningen en utformnings- och
gestaltningsfråga i eventuella detaljplaner. Biotoper,
ekosystemtjänster, gröna stråk och allmänhetens tillgång
är exempel på värden som kan säkerställas i ett senare
skede av planeringsprocessen.

Jordbruksmark
ȫȫ I översiktsplanen föreslås i flera fall etablering av ny

bebyggelse på jordbruksmark. Det mest framträdande
exemplet på detta är verksamhetsetableringarna
vid Hindsberg, Sund och Sandbäcken. Den direkta
konsekvensen av att ta den här marken i anspråk är
klart negativ och motverkar det allmänna intresset om
bevarande av jordbruksmark. Enligt miljöbalken ska
dock en rimlighetsavvägning göras gentemot andra
samhälleliga intressen. Kommunen har utvecklat texten
om detta i MKB.
ȫȫ Utställningshandlingen kompletteras med ytterligare

text om jordbruksmark.
ȫȫ Tidavad, har förändrats och är inget LIS-område,

bebyggelseförslaget ligger inte längre inom strandskydd.
ȫȫ Kommunens principer gällande bebyggelse utanför

detaljplanelagt område har tydliggjorts.
Natur
ȫȫ En kompletterande grönstrukturkarta över centralorten

tas fram till utställningsfasen. ÖP visar en ambition
att ta vara på och utveckla grön- och blåstruktur och
tillgängliggöra värdena för kommunens invånare. ÖP
visar också att klimatanpassning kopplat till grönstruktur
är en viktig fråga för hållbar utveckling av kommunen.
ȫȫ Text om Artskyddsförordningen justeras.
ȫȫ Ett nytt stycke om landskapsbildsskydd har lagts till

översiktsplanen.
Kultur
ȫȫ Översiktsplanen har pekat ut ett flertal

följduppdrag, bland annat ett kommunövergripande
kulturmiljövårdsprogram för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse och miljö. Den första delen av detta program
är klart och nu fortsätter arbetet med övriga staden och
kommunen.
ȫȫ Vad avser fornlämningar är kommunen väl medveten

om att fornlämningar finns inom de utpekade
bebyggelseförslagen. Fornlämningarna får enligt
sedvanlig hantering beaktas antingen genom att
ingrepp undviks och deras kulturella värden lyfts
fram, eller genom att de grävs ut, dokumenteras

och eventuellt tas bort. Detta hänsynstagande till de
kulturella värdena sker på bästa sätt i detaljplaneskedet
när alla förutsättningar är klarlagda. Avsikten är att
kulturmiljövärdena alltid ska beaktas i kommande
planläggning med mer detaljerade studier och riktlinjer.
Kommunen avser att till utställningsfasen komplettera
redovisningen av fornminnen med att fornlämningar
är skyddade enligt kulturmiljölagen och att ingrepp
alltid kräver Länsstyrelsens tillstånd, samt förtydliga
att även maritima fornlämningar är skyddade enligt
kulturmiljölagen. Fortsättningsvis ska även PBLs skydd av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader tydliggöras.
Kommunikationer, trafik och infrastruktur
ȫȫ Kommunens ambition är att genom översiktsplanens

övergripande principer klargöra samspelet mellan
bebyggelseutveckling och trafikförsörjning. Kommunens
målsättning är att översiktsplanen ska användas som ett
underlag till sektorernas verksamhetsplanering vid tex
utbyggnad av infrastruktur.
ȫȫ Luftfart – En skrivning om att Mariestads kommun

omfattas av den MSA-påverkande ytan från Karlsborgs
flygplats har lagts till översiktsplanen.
ȫȫ Ett avsnitt om kraftledningar har förts till planen.

Kartor
ȫȫ Den digitala kartan kommer tyvärr inte finnas

med i utställningsskedet. Detta beror på att hela
översiktsplanens upplägg har strukturerats om för att
följa Boverkets ÖP-mall. Då mycket tid gått till detta
har arbetet med den digitala kartan inte hunnits med.
Kommunen avser dock att fortsätta arbeta med den
digitala kartan för att ha som planeringsunderlag
och liknande både internt men även externt. För
kommunens interna arbete kommer de kartor som
finns i översiktsplanen överföras till den karttjänst
som används. Där kan information överlagras på ett
överskådligt sätt, något som en pappersutskrift inte kan.
Tillägg och fördjupningar
ȫȫ Förtydligande gällande vilka tillägg och fördjupningar

som fortsatt gäller läggs till utställningshandlingen.
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Trafikverket (TRV), 2017-06-09
Allmänt
Trafikverket uppskattar arbetet med att göra översiktsplanen
lättillgänglig med hjälp av den digitala kartan. För att förbättra
användningsmöjligheterna ytterligare kan kommunen
utveckla kartan genom att visa markanvändningen för hela
kommunen, och inte bara tätorten, samt lägga in ytterligare
lager i kartan. Översiktsplanen skulle, för att kunna ge en bra
översikt, behöva kompletteras med en tydlig sammanhängande
karta som visar utbyggnadsplaner för hela kommunen.
På sidan 28 i översiktsplanen har kommunen felaktigt angivit
Länsstyrelsen som ansvariga för framtagande av den regionala
planen. Västra Götalandsregionen tar fram förslag till regional
plan och Trafikverket tar fram förslag till nationell plan.
Översiktsplanen lyfter ett flertal gånger vikten av det finmaskiga mindre vägnätet. Trafikverket har begränsade resurser till
underhåll av det mindre vägnätet, varför hårda prioriteringar
av medel behöver göras. Det mindre, lågtrafikerade vägnätet
är inte prioriterat och kommer inte att få en högre standard än
dagens.
Trafikverket är positiva till ambitionen om förtätning, vilket
skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. Vid förtätning invid befintlig infrastruktur kan det dock finnas risker för
ökat spårspring samt buller- och vibrationsstörningar, vilket
kommunen behöver ta i beaktande i översiktsplanen.

Riksintressen
I Mariestads kommun finns ett antal riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap §8 miljöbalken. Kinnekullebanan,
väg E20 och 26 samt farlederna i Vänern är utpekade. Översiktsplanen bör kompletteras med hur dessa riksintressen kan
påverkas av tänkta exploateringar och vad som bör beaktas för
att riksintressenas funktion inte ska påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa.
Riksintresset för sjöfart är inte under omarbetning. I kartan
över riksintressen på sidan 74 bör även riksintressen för
kommunikationer finnas med.

Hållbara transporter
För att det ska bli möjligt att nå målen om ett tillgängligt
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transportsystem, minskad klimatpåverkan och minskad energianvändning samt verka i enlighet med EU:s transportpolitik
behöver samhällsplaneringen inriktas på att minska bilberoendet. I översiktsplanen anges att kommunen har som övergripande mål att främja och effektivisera hållbara transporter.
Trafikverket uppskattar detta mål samt kommunens villighet
att pröva nya tekniska lösningar för minskade klimatpåverkande utsläpp. Biltrafiken kommer dock också att behöva
minska. Trafikverket kan inte se att kommunen har gjort
någon prioritering av de olika trafikslagen. En prioritering av
transportslagen är ett steg i arbetet med att öka de hållbara
transporterna och minska utsläppen.
Förtätning i lägen där det redan finns infrastruktur och
service, som översiktsplanen delvis föreslår, kan ge ytterligare
förutsättningar för fler att resa med hållbara transportslag.
För att beskriva hur trafiksystemet bör utformas för att stödja
samhällsutvecklingen i riktning mot att nå de uppsatta målen
om hållbara transporter föreslår Trafikverket att kommunen tar
fram en trafikstrategi kopplat till översiktsplanen.

Cykeltrafik
Cykel behöver få en tydlig status som ett eget färdmedel i
planeringen och trafikmiljön. Det är positivt att kommunen
har som målsättning att öka cyklingen för korta resor samt
förbättra möjligheterna för barn att cykla.
För byggnation av gång- och cykelvägar längs statligt regionalt vägnät behöver medfinansieringsavtal tecknas mellan
Trafikverket och Mariestads kommun. Vilka sträckor som kan
finansieras prioriteras i regional plan. I GC-paketet 2016-2020
i regional plan har kommunen tidigare haft med cykelväg på
sträckan Ullervad – Jula. Trafikverket har dock nyligen fått
besked om att Mariestads kommun inte längre vill att denna
sträcka ska finansieras via GC-paketet i regional plan. Mariestads kommun planerar i stället att på egen hand färdigställa
gång- och cykelväg på sträckan. Detta behöver i så fall ske i
utanför statligt vägområde och i samråd med Trafikverket.
En gång- och cykelförbindelse planeras av Trafikverket på
sträckan Hasslerör – Sjötorp tillsammans med Mariestads
kommun och biosfärkontor Vänerskärgården med Kinnekulle. Denna förbindelse kommer att bestå av ett flertal olika
delar med olika väghållare. En del av förbindelsen behöver ske
i nysträckning längs väg 26. Trafikverket har budgeterat för
denna åtgärd men samverkansavtal behöver tecknas mellan

Trafikverket och Mariestads kommun för att kunna gå vidare.
På sidan 102 nämns att samfinansieringsavtal behöver tecknas
mellan Trafikverket och Mariestads kommun. Denna typ av
avtal benämns ”medfinansieringsavtal”.

Gångtrafik
Gångtrafik utgör cirka 20 procent av alla resor. Gångtrafik
dominerar på korta avstånd och avtar vid två kilometer. Gångtrafik bör beaktas fullt ut som ett färdsätt i den kommunala
planeringen, och därmed jämställas med övriga färdsätt.

Kinnekullebanan
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan har avslutats
under våren 2017. Studien föreslår ett enklare upprustningsalternativ där en provsträcka mellan Lidköping – Håkantorp
kommer att genomföras för att uppnå ordinarie hastighetsstandard. Om resultaten på provsträckan faller väl ut kommer
övriga delar av banan att rustas upp till ordinarie standard när
medel finns. Som kommunen nämner i översiktsplanen kan
alternativa fordon och bränslen på sikt bli en möjlig lösning för
tågtrafiken på Kinnekullebanan.
Översiktsplanen tar upp Kinnekullebanan som en del i ett
nationellt järnvägsnät. På grund av att banan inte är elektrifierad, och därför inte kan användas som omledningsbana,
är banan av mindre vikt för den nationella järnvägstrafiken.
Däremot är banan av stor regional vikt. Liksom med det
finmaskiga vägnätet har Trafikverket ont om resurser till att
underhålla och utveckla det finmaskiga järnvägsnätet.

Kollektivtrafik
Ett antal kollektivtrafikåtgärder pekas ut i översiktsplanen.
Dessa behöver stämmas av mot Västtrafiks prioriteringslista.
Några av dessa kollektivtrafikåtgärder är pendelparkeringar vid
stationerna på Kinnekullebanan. Det är kommunens ansvar att
ordna pendelparkering vid järnväg. I översiktsplanen nämns
brister i kollektivtrafikkopplingarna norrut mot Värmland.
Hur ser kommunen på kopplingarna med kollektivtrafik
söderut?

Radbyar
I översiktsplanen pekar kommunen ut ett antal vägar längs
vilka man vill planera för radbyar. Detta ställer ett utökat krav
på utformning för att kunna tillgodose trafiksäkerheten för

det utökade antal oskyddade trafikanter som kommer att röra
sig längs och över vägen. Är det önskvärt att man på detta sätt
planerar för mer bebyggelse kring genomfartsleder?
Vägarna kommer med en radbybebyggelse mer att få karaktären av en bostadsgata, vilket står i koflikt mot den genomfartstrafik som redan går på vägen. Om kommunen planerar
att bygga ut med radbyar kring statliga vägar vill därför
Trafikverket ifrågasätta vägens allmänna intresse och föreslå
ett kommunalt övertagande av statlig väg. Dessa glesa radbyar
utanför kommunens tätorter frångår principen om förtätning
och kan bli svåra att kollektivtrafikförsörja. Trafikverket anser
att man bör undvika ny bebyggelse av permanentbostäder i
perifera lägen där det saknas tillgång till god kollektivtrafik,
utan i stället satsa på förtätning i kollektivtrafiknära lägen med
goda möjligheter att gå och cykla. Hur planerar kommunen att
kunna försörja radbyarna med den service som krävs, i form av
kollektivtrafik, skolbuss med mera?

Väg 26
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har genomförts för väg 26 mellan
Halmstad och Kristinehamn. Vägen har främst viktiga
funktioner i det lokala och regionala perspektivet, men även
stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och interregionalt perspektiv. Syftet med studien är att föreslå åtgärder som
leder till ökad tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och minskad
miljöpåverkan med fokus på mindre åtgärder på kort sikt. Ett
antal mindre åtgärder på väg 26 genom Mariestads kommun
föreslås i studien. Trafikverket kommer bland annat att bygga
en pendelparkering för bil och cykel vid hållplats Boterstena,
i anslutning till väg 2593 in mot Tidavad samhälle. Förutom
pendelparkering vid Boterstena föreslår studien i Mariestads
kommun även en planskild passage vid hållplats Karleby.
Åtgärder på de delar av väg 26 som går inom Skövde tätort
har behandlats i ÅVS Tillgänglighet Skövde. Skaraborgs
kommunalförbund har representerat Skaraborgs kommuner
i en arbetsgrupp. Resultatet av studien har presenterats för
kommunerna vid ett informations- och diskussionsmöte.

E20
I översiktsplanen på sidan 52 anges att E20 har ett utökat
byggnadsförbud till 50 meter för bostäder och 30 meter för
verksamheter utanför planlagt område, vilket är felaktigt. För
objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte kräver
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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. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd inom tillståndspliktig zon från väg. E20 har en utökad tillståndspliktig
zon på 30 meter.
För att underlätta för kommunalt planarbete har kommunen fått en begränsningslinje mot E20 mellan Tidan och
Sandbäcken. Exakt placering av vägen är dock inte bestämt
ännu, varför kommunen kan behöva justera detaljplaner efter
slutgiltig lokalisering av E20.
Projektet E20 Götene – Mariestad föreslår en ny trafikplats
i Lugnås. Gång- och cykelpassage kommer även att hanteras.
Lokala vägstrukturer ingår i projektet, kommunen kan lämna
sina synpunkter i samrådet. På lokalvägnätet kommer det att
gå tung trafik, varför Trafikverket anser det olämpligt att låta
trafiken gå på befintliga vägar där bostäder står tätt inpå. På
grund av detta kommer nya lokalvägar att byggas.
I översiktsplanen har kommunen pekat ut Södra Hindsberg
för framtida verksamheter. Möjligheten för boende i Mariestad
att ansluta till E20 kommer att behövas, därför kan det komma
att bli aktuellt med en anslutningsväg genom området.
Ytterligare utbyggnad av E20 till fyrfältsväg behöver finansieras av nationell plan. Denna utbyggnad kommer inte att
föreslås inom nästa plan 2018-2029, men kommunen kan via
Skaraborgs kommunalförbund spela in den till kommande
planer.

Buller, vibrationer och farligt gods
Enligt översiktsplanen avser kommunen att ta fram nya trafikbullerutredningar i samband med ny bebyggelse längs vägar
och gator med omfattande trafik. Detta bör gälla även för ny
bebyggelse längs Kinnekullebanan, eftersom översiktsplanen
pekar ut områden för bostäder även längs järnvägen. Var ser
kommunen att man har bullerproblematik redan i dag?
Trafikverket förutsätter att kommunen vid exploatering
beaktar bullerfrågan och att bebyggelsen kommer klara kraven
i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS
2015:216). Vid exploatering i trafiknära lägen, särskilt invid
järnväg, finns risk för vibrationer. Riktvärdet för vibrationer
i bostad innebär att vibrationsnivån inomhus i rum för sömn
och vila ej ska överstiga 0,4 mm/s vägd RMS. En riskutredning
ska enligt Länsstyrelsens riktlinjer göras för all exploatering
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inom 150 meter från farligtgodsled, inklusive järnväg.
Trafikverkets strategi för farligt gods på järnväg utgår från
att det ska vara möjligt att transportera gods på i princip alla
banor. Därför bör Kinnekullebanan redovisas i kartan över
sträckningar där farligt gods går på sidan 134.
Marieforsleden har kommunalt väghållarskap och är utpekad
som sekundär transportled för farligt gods. Trafikerket har
noterat att översiktsplanen föreslår bostäder längs Marieforsleden. Hur resonerar kommunen kring riskerna för denna
etablering kopplat till farligt gods?

Luftfart
Mariestads kommun berörs av den s.k. MSA-påverkande
ytan (skyddsområde på 55 km kring flygplats där flygplanen
påbörjar den sista delen av inflygningen) för Karlstad flygplats. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över
den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på
flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering
av höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom den
MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd flygplats.
Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i översiktsplanen i form av restriktioner och
eller rekommendationer.

Sammantagen bedömning
Sammanfattningsvis konstaterar Trafikverket att kommunen
i översiktsplanearbetet har möjlighet att lägga grunden för en
planering som bidrar till en utveckling i enlighet med målen
om hållbara transporter. Hur kommunen väljer att styra lokaliseringen av bostäder och verksamheter får stora konsekvenser
för det framtida trafikarbetet på såväl det kommunala som det
statliga vägnätet.
Trafikverket kan konstatera att kommunen ser befintlig
transportinfrastruktur som viktiga tillgångar i kommunens
utveckling, samtidigt som den ibland utgör en barriär. Den
statliga infrastrukturen är planeringsförutsättningar och det är
viktigt att i en översiktsplan ta ställning till olika intressen. Det
underlättar i framtagandet av detaljplaner om översiktsplanen
tydligt pekar ut var konflikter finns.

Bemötande
Allmänt
ȫȫ Den digitala kartan kommer tyvärr inte finnas

med i utställningsskedet. Detta beror på att hela
översiktsplanens upplägg har strukturerats om för att
följa Boverkets ÖP-mall. Då mycket tid gått till detta
har arbetet med den digitala kartan inte hunnits med.
Kommunen avser dock att fortsätta arbeta med den
digitala kartan för att ha som planeringsunderlag och
liknande både internt men även externt.
ȫȫ Text om regionalplan ändras till utställningsskedet.
ȫȫ Ökat spårspring samt problem med buller och vibration

uppmärksammas i översiktsplanen.

nya dragningarna av E20. Verksamheterna kommer
att anpassas till riksintresset för kommunikationer.
Kommunen avser att ta hänsyn till den tillståndspliktiga
zonen utmed riksintressena samt inte öppna nya
anslutningar till väg 26 och E20.
Väg 26
ȫȫ Föreslagna åtgärder från väg 26 ÅVS tas med i

utställningshandlingen.
Buller, vibrationer och farligt gods
ȫȫ Kommunen instämmer i att bullerutredning är aktuell

vid förtätning invid befintlig infrastruktur som kan ge
upphov till buller- och vibrationsstörningar.
ȫȫ Kommunen har för samtliga föreslagna

Riksintressen
ȫȫ Kommunen avser att förtydliga texter, kartor och analyser

gällande riksintressen. Skrivningen om riksintresset för
sjöfart korrigeras.
Hållbara transporter
ȫȫ Kommunens utgångspunkt i arbetet med översiktsplanen

är de övergripande principerna som bland annat
bygger på Vision 2030, Bostadsförsörjningsprogram,
Klimatanpassningsplanen och Landsbygdsstrategin. I
de övergripande principerna visar Mariestad ett tydligt
fokus mot mer hållbara samhällen. Kommunen har även
det nytänkande projektet Test- och demostrationsplats
Mariestad som visar på nya sätt att tänka för att klara att
leva mer hållbart på landsbygden.
Radbyar
ȫȫ Konceptet om radbyar förtydligas så att det framgår

att rör det sig om några få tomter som håller
ihop landsbygdens radbykaraktär och inte stora
nyetableringar.
E20

bebyggelseområden studerat lämpligheten för
bebyggelseutveckling utifrån översiktsplanens
övergripande principer för hållbar utveckling. Rent
översiktligt är det framförallt de större vägarna och
järnvägen vars närmiljöer är bullerstörda.
ȫȫ Planförslaget kommer kompletteras med karta och

riktlinjer för farligt gods.
ȫȫ Kommunen har initierat en översyn av utpekade leder för

farligt gods där Marieforsledens västra del i synnerhet
ses över eftersom kommunen inte kan se ett behov av att
sträckan finns kvar som utpekad sekundär led för farligt
gods.
Luftfart
ȫȫ En skrivning om att Mariestads kommun omfattas av den

MSA-påverkande ytan från Karlsborgs flygplats har lagts
till översiktsplanen.
Övrigt
ȫȫ För att minska en eventuell otydlighet avser kommunen

att förtydliga avsnittet ”Kommunikation” till
utställningsskedet.

ȫȫ Fortsättningsvis kommer bebyggelsen vid E20 att

anpassas till Trafikverkets begränsningslinjer för de
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Försvarsmakten, 2017-05-24
Försvarsmakten önskar förtydliga att Mariestads kommun
berörs av det influensområde för luftrum som finns runt
riksintresset Karlsborgs övningsflygplats. 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 påtaglig skada på riksintresset
uppstår. Detta kan förtydligas i texten om riksintressen för
totalförsvarets militära del. I övrigt har Försvarsmakten inget
att erinra.

Bemötande
ȫȫ Text om influensområde liksom totalhöjd skrivs till

utställningsskedet. En skrivning om att Mariestads
kommun omfattas av den MSA-påverkande ytan från
Karlsborgs flygplats har lagts till översiktsplanen.

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 2017-05-29
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser
positivt på de ställningstaganden som kommunen gör vad
gäller behovet att beakta klimatanpassning och risker i den
fysiska planeringen. Kommunens gedigna klimatanpassningsplan från 2017 beskriver de risker och konsekvenser som
det förändrade klimatet förväntas innebära för Mariestads
kommun.
Enligt klimatanpassningsplanen ska en skyfallsanalys
genomföras i Mariestad där ledningsnätet modelleras med en
hydraulisk modell. MSB kommer under hösten 2017 ge ut en
vägledning riktad till kommuner som beskriver olika metoder
för skyfallskartering. En tvådimensionell hydraulisk modell
som beskriver ytavrinningen ger tillsammans med en påkopplad endimensionell hydraulisk modell av ledningsnätet det
mest noggranna resultatet, något som också rekommenderas i
vägledningen.
MSB ställer sig bakom kommunens beslut vad gäller lokalisering av olika bebyggelsetyper i förhållande till översvämningar
med olika återkomsttid. Beslutet följer länsstyrelserna i Västra
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Götalands och Värmlands läns rekommendationer i publikationen Stigande vatten.
Slutligen ser MSB positivt på att kommunen ska verka för
att bebyggelse lokaliseras på platser som inte berörs av klimatförändringens ökade risker för ras och skred. MSB önskar
dock detta konkretiseras ytterligare i det fortsatta arbetet med
översiktsplanen. MSB anser att planering och uppförande av
ny bebyggelse i skredkänsliga områden alltid ska föregås av en
geoteknisk utredning för att klarlägga riskerna, detta oavsett
om riskerna förväntas öka till följd av klimatförändringen eller
inte.

Bemötande
ȫȫ Nya underlag från MSB kommer användas i

revidering och fortsatt arbete med genomförande
av Klimatanpassningsplanen. I översiktsplanen har
Klimatanpassningsplanen använts.
ȫȫ Text om bebyggelsens lokalisering skrivs till

utställningsskedet.

Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU), 2017-06-20
SGU avstår från att yttra sig i ärendet men vill gärna hänvisa
till information för kommuner som finns på deras hemsida:
ȫȫ http://www.sgu.se/grundvatten/

vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-omgrundvattentakter/
ȫȫ http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-ochmarkanvandning/kommunal-planering/geologi-forkommunal-planering/

Energimyndigheten, 2017-05-30
Det finns inga utpekade riksintressen för energiproduktion
inom kommunen. I översiktsplanen finns texter som berör
tillförsel och användning av förnybar energi relaterat till olika
sektorer som bebyggelse, transporter och teknisk infrastruktur.
Enligt Mariestads, Törebodas och Gullspångs gemensamma
energi- och klimatplan ska lokalt producerad förnybar energi

motsvara minst 25 procent av energianvändningen senast 2020.
Mariestad, Töreboda och Gullspång har även ett tematiskt
tillägg till ÖP i form av en gemensam vindbruksplan från 2010.
Energimyndigheten anser att förslaget till översiktsplan för
Mariestads kommun är väl genomarbetat ur ett energiperspektiv och har inget att erinra.

Sveriges Geotekniska Institut
(SGI), 2017-05-29
SGI anser allmänt att i en ÖP bör geotekniska förutsättningar överskådligt redovisas med avseende på geotekniska
riskfaktorer (tex risk för ras/skred i berg/jord, erosion och
översvämning). Geotekniska riskfaktorer kan vara avgörande
vid planering och bör därför redovisas tidigt i planprocessen.
Vi rekommenderar därför generellt att man i översiktsplaner
tydligt redovisar ev riskområden, förslagsvis på kartor som
underlag för strategiska val av lämplig markanvändning.
Dessutom bör en strategi redovisas över hur sådana riskområden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller
bygglov.
Inom Mariestads kommun finns enligt SGU:s jordartskarta finkorniga jordar framför allt längs vattendragen. MSB
genomförde 2008 en översiktlig stabilitetskartering för befintlig bebyggelse, med utredningsområden runt Tidan. I kapitlet
Hälsa och säkerhet anges att det i dagsläget finns ras- och
skredrisker framförallt utmed vissa delar av Tidan, och utfyllnadsområden nära Vänern, och att riskerna generellt förväntas
öka med förväntad klimatförändring.
Det finns också ett ställningstagande att ”kommunen ska
verka för att bebyggelse lokaliseras på platser som inte berörs
av klimatförändringarnas ökade risker för ras och skred”. SGI
rekommenderar att en tydligare strategi formuleras som även
omfattar risker för bef bebyggelse. SGI vill trycka på att det i
samband med detaljplanering alltid ska utföras en bedömning
av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Att en sådan
bedömning görs är viktigt även för områden som inte ligger
i direkt anslutning till Tidan. Översvämningar i Vänern kan
även få effekt på de geotekniska säkerhetsfrågorna ras, skred
och erosion vilket bör övervägas i kommunens arbete med
klimatanpassning.

Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens
lämplighet för avsatt planändamål måste livslängden hos
bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför
behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.
Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 åren kan
ökad nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda
nivåer i mark och vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras,
skred, erosion och översvämningar vilket bör värderas vid
bedömning av framtida markanvändning. För såväl befintlig
som tillkommande bebyggelse.
Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader
och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också
måste beaktas. SGI vill upplysa om att borttagning av vegetation i eller ovanför brant sluttande terräng kan påverka ett
områdes stabilitet och dessa moment bör därför riskbedömas
av en geotekniker. Det kan även förekomma risk för erosion i
blottlagda ytor, exempelvis i hjulspår från anläggningsmaskiner.
SGI har tillsammans med MSB och SGU tagit fram en
Vägledning för ras, sked och erosion med en sammanställning
och beskrivning av digitalt tillgänglig statligt framtaget planeringsunderlag för ras, skred och erosion. Underlagen finns
åskådliggjorda i en kartvisningstjänst.
Sammanfattningsvis föreslår vi att Länsstyrelsen yttrande
till kommunen understryker ovanstående rekommendationer
rörande vad översiktsplaner bör innehålla/beakta vad gäller
geotekniska säkerhetsfrågor.

Bemötande
ȫȫ Avsnittet om geoteknik har utvecklats, i övrigt så

hänvisas till Kliamtanpassningsplanen. Denna har även
legat till grund för föreslagna områden för nybebyggelse
i översiktsplanen.
ȫȫ Texten om översvämning och skyfall har skrivits om

under ny rubrik ”Klimatanpassning”.

Skogsstyrelsen, 2017-05-09
Skogsstyrelsen har beretts tillfälle att avge yttrande om översiktsplan 2030 Mariestads kommun. Skogsstyrelsen instämmer
i stort i den miljökonsekvensbeskrivning som Ramböll gör
angående Levande skogar 4.4.11. Vi ser dock att projekteringen
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av ny E20 kan komma innebära en stor negativ inverkan på
skogsbruket lokalt genom att sönderdela ett sammanhängande
skogsområde. Man bör som vi ser det i största mån utnyttja
den befintliga vägsträckningen vid utbyggnaden för att minimera negativ påverkan på skogsbruket.
Skogsstyrelsen konstaterar vidare att man i översiktsplanen
pekar på vikten av grönområden ur bl.a. ett hälsoperspektiv,
för ett rikt växt och djurliv och god bebyggd miljö vilket ytterligare understryks i det ställningstagande man gör i stycket om
blå- och grönstruktur. Skogsstyrelsen anser att det är viktigt att
tidigt i planeringen säkerställa de grönområden och grönstråk
som finns i eller i nära anslutning till stadskärnan säkerställs
både med tanke på god bebyggd miljö, ett rikt växt och djurliv
och påverkan och konsekvenser för folkhälsan. Skogsstyrelsen
kan med tanke på föreslagna förtätningsområden inte till fullo
se att detta vägs in i översiktsplanen.

Redaktionella synpunkter
ȫȫ Sidan 38: Folkenberg - gammal barrskog avses

troligen Folkeberg vilket ligger i Gullspångs
kommun.
ȫȫ Sidan 40: Man tar inga beslut om nyckelbiotoper, det
är enbart en registrering. Finns ingen karta på sidan
37 som det hänvisas till.
ȫȫ Sidan 50: Gårdsmiljön Sveneby ligger egentligen i
Töreboda kommun.
ȫȫ Sidan 55: Vad innefattas i begreppet naturvärden i
teckenförklaringen till kartan?
ȫȫ Sidan 75: Naturvärde är en lägre klassning än
nyckelbiotop i skogsstyrelsens inventeringar. En
mer korrekt klassning i teckenförklaringen borde
vara att lägga biotopskydd som ett förordnande och
nyckelbiotop/naturvärde bör då ingå i övriga natur
och kulturvärden.
ȫȫ Sidan 109: Leksbergs backe: värdena och
åldern på träden finns även i den del som ägs
av kommunen vilket finns dokumenterat i
nyckelbiotopsbeskrivningarna över området.

Bemötande
ȫȫ Redaktionella synpunkter noteras och handlingen

revideras. En karta som redovisar grönstruktur
och biologiska värden tas fram i samband med
utställningsskedet.
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Sjöfartsverket, 2017-03-30
Sjöfarten i Mariestad har i princip upphört men farleden och
hamnen är fortfarande angivna som allmän farled och hamn
i Sjöfartsverkets register, SJÖFS 2013:4. Av översiktsplanen
framgår att hamnen ännu har vissa funktioner för godstrafik
till pappersbruket i Mariestad.
Regeringen har uttalat att mer gods ska transporteras på
vattenvägarna med avsikt att avlasta landinfrastrukturen varför
det är viktigt att bevara möjligheten för anlöp med fartyg till
Mariestads hamn för framtida behov. I planen kan man utläsa
att medvetenheten är stor beträffande farledernas betydelse för
fritidsbåtlivet och den maritima turismen.
Sjöfartsverket ser att den maritima infrastrukturen är beaktad
i översiktsplanen.

Luftfartsverket (LFV), 2017-04-02
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra
mot översiktsplanen. Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets
närhet.
I remissvaret har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av
flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall
därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20
meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning
misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd
flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens
MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta
som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.

Bemötande
ȫȫ Kommunen kommer att tillfråga berörda flygplatser i

samband med detaljplanering där byggnadsverk över 20
meter planeras.

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH POLITISKA
PARTIER

Miljö- och byggnadsnämnden
(MBN), 2017-06-20
Inledningsvis (sid. 16) tas miljöbalken upp som styrande i den
kommunala planeringen. I sammanhanget borde de ”allmänna
hänsynsreglerna” (MB 2 kap) nämnas som grundläggande för
kommunens planering.
Bland de utpekade utmaningarna på sid. 22 bör det finnas
med något om hållbar samhällsutveckling (miljömässigt,
socialt, ekonomiskt) och behovet att finna nya lösningar på ett
sätt som stärker punkterna 2-4. Det är rimligt att beskriva detta
eftersom frågan återkommer i resonemangen om modellområde på sid 24.
Delen ”Hänsyn till allmänna intressen” bör innehålla en
förklaring till begreppet Riksintresse och vad det innebär.
Därefter behöver ställningstaganden kring riksintressen skärpas, så att de även konkret beskriver hur dessa ska tillgodoses.
Bildernas placering och kvalitet bör ses över. Detta så att
bilderna hänger ihop bättre med texten. Sidhänvisningar bör
ses över så att de stämmer. Källhänvisningar bör införas när
hänvisning sker till externa uppgifter. T.ex. på sid. 52 så anges
att det råder byggnadsförbud kring E20 på 50 m. Varifrån
kommer denna uppgift?
Det bör förtydligas vilka tematiska dokument som ska ingå i
översiktsplanen. Detta t.ex. med år för antagande eller att det
avser senast antagna version. För t.ex. vindbruksplan så finns
det en antagen version och ett förslag till revidering.
Begreppsbildning kring olika områden i kommunen bör
klargöras så att olika områden benämns likadant inom planen.
T.ex. Sjöstaden Mariestad eller Vänerns Pärla?
Redovisning av hur kommunen avser hanterar sammanhållen bebyggelse utifrån plan- och bygglagen bör införas på något
sätt i ÖP:n. Det vore också lämpligt att definiera betydelsefulla
begrepp, som exempelvis vad liten tillbyggnad är utanför
planlagt område. Detta för att göra det tydligt förutsägbart för
invånarna i kommunen när de behöver söka bygglov för olika
åtgärder som inte finns tydligt definierade i PBL.
Hänvisning till Länsstyrelsens pågående arbete med att ta
fram ett åtgärdsprogram för miljömålsarbetet i Västra Göta-

land bör finnas med i avsnittet om miljömålen. Ett förslag
till handlingsplan är för närvarande ute på remiss och det
innehåller förslag till åtgärder som påverkar kommunerna.

Natur- och vattenresurser
Områden med höga naturvärden och hotade arter behöver
bevaras. Kommunen borde därför börja arbeta med ekosystemtjänster och kartlägga vilket behov av olika miljöer som
finns i och kring Mariestads tätort. Detta i samverkan med
Länsstyrelsens motsvarande arbete om Grön infrastruktur för
länet i stort. Med anledning av att kommunen planerar att ta
i anspråk många mindre grönområden för bebyggelse bör det
genomföras en kartering av ekosystemtjänster för Mariestads
tätort. Idag finns inte kunskap om hur stadens gröna nätverk
fungerar och hur mycket ytterligare exploatering det egentligen tål. Det är mest en kvalificerad gissning från fall till fall i
detaljplanearbetet.
En ekosystemtjänstkartering behöver svara på:
1. Vilka ekosystemtjänster bör finnas inom tätorten?
2. Är befintliga (efter exploatering) grönområden tillräckliga för att långsiktigt upprätthålla dessa ekosystemtjänster?
3. Vilka kompensationsåtgärder bör göras?
Ett ställningstagande om att utföra en sådan kartering bör
införas i översiktsplanen i anslutning till de övriga ställningstaganden som görs kring grönstrukturen på sid. 113. Begreppet
ekosystemtjänster är att sätt att uttrycka de nyttor som samhället tillförs av en naturligt fungerade miljö. De ekosystemtjänster som bedöms kunna vara aktuella för Mariestads tätort är
rekreation, rening och omhändertagande av dagvatten, rening
av luft, tillhandahållande av pollinerare, temperaturreglering (parker och träd i gatumiljö), vindskydd och bevarande
av hotade arter. Motsvarande karteringar har t.ex. utförts i
Upplands Väsby kommun.
Det är mycket bra att planförslaget innehåller ett ställningstagande (sid. 40) kring behovet av skötsel av naturreservat.
En tillräcklig och väl utförd skötsel är ofta avgörande för att
reservatens naturvärden ska kunna bevaras på sikt. skrivningen
kan förtydligas genom att lägga till att kommunen i fråga om
vissa reservat gärna ser en utökad samverkan kring detta. T.ex.
den samverkan som påbörjats kring skötsel av Mariestads skär-
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gård. Kommunen kan då få mer inflytande över skötseln, och
samverkande resurser kan ge mer skötselnytta. Åtgärder kan
gynna såväl naturvärden som rekreationsintresset.
Angående avsnittet om riksintresse för yrkesfiske på sid. 52
bör översiktsplanen kompletteras med följande ställningstaganden:
1.

2.

3.

4.

Kommunen bedömer att ett aktivt yrkesfiske är värdefullt, även för att stärka besöksnäringen. Samordning
mellan yrkes- och fritidsfiske bör ske inom ramen för
Samförvaltningen för Vänern. Yrkesfisket bör bedrivas så
att bifångst av hotade arter undviks i störst möjliga mån.
Lek- och uppväxtområden för Vänerns fiskar behöver
bevaras och i vissa fall utvecklas, eftersom dessa utgör
grunden för såväl yrkesfiske som fritidsfiske. Tidans
mynning är viktig för många arter.
Tillförsel av miljögifter bör minska så Livsmedelsverket
inte behöver utfärda kostrekommendationer för Vänerfisken eller belägga denna med saluförbud i framtiden.
Kommunen ser gärna en ökad samverkan med forskningen, för att öka kunskapen om Vänern, Tidan
m.fl. vattenområden. Vidare bör det i texten nämnas
de 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.

Påståendet på sid. 62 sista stycket att ”Majoriteten av ängs- och
hagmarker ska skyddas” behöver utvecklas med hur det är
tänkt att ske. Sådana miljöer är beroende av skötsel så därför
behöver resurser för skötsel kopplas till skyddade områden.
Idag bevaras ängs- och hagmarker till stor delen frivilligt med
eller utan hjälp från EU:s miljöstöd.
Bland ställningstagandena kring blå- och grönstruktur på
sid. 113 finns det med ett ställningstagande kring regleringen
av Vänern. Detta bör i stället utformas som: ”Kommunen
anser att en naturvårdsanpassad tappningsstrategi för Vänern
bör tillämpas för att motverka att stränder, kobbar och skär
växer igen.” Ställningstagandet kring att god tillgänglighet till
grönområden på sid. 113 ska säkerställas bör kompletteras med
en idé kring hur detta ska genomföras. För viktiga tätortsnära
natur- och rekreationsområden (främst Kolabacken, Leksberg,
Lillängsskogen, Kohagen och Snapen) bör skötselplaner som
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beskriver hur områdena ska utformas och skötas tas fram.
Skötselplanerna behöver även beskriva kostnader för skötsel.
Framtagande av sådana planer kan ske i samverkan med Göteborgs Universitets landskapsvårdsutbildning.
Det bör även finnas med ett ställningstagande kring bevarande av äldre skyddsvärda träd i kommunala parker och
grönområden. Grova äldre s.k. jätteträd hyser ofta ett stort
antal arter. I det 2009 antagna grönprogrammet föreslås att en
särskild trädplan upprättas för skötsel och vård av viktiga träd.
Ställningstagandet kring myggproblemet vid sjön Östen på
sid. 113 bör kompletteras med att arbetet måste ske i samverkan
mellan berörda parter, såsom kommuner, statliga myndigheter,
organisationer och närboende. Det bör även inom kapitlet
kring blå- och grönstruktur finnas ett ställningstagande för
arbetet inom vattenförvaltningen och genomförande av de
delar av åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt
som ligger på kommunen.
Befintliga landskapsbildsskydd behöver redovisas i delen
”Hänsyn till allmänna intressen”. RAMSAR-områden (enligt
våtmarkskonventionen) behöver också uppmärksammas.
Ett ställningstagande på sid. 113 innebär att kommunen ska
bygga ut vatten och avlopp till bebyggd miljö, men i texten
kring blå- och grönstruktur nämns inget om vatten och avlopp. Kanske ska detta ställningstagande flyttas till annan plats,
t. ex. till sid. 131?

Kulturmiljö
Gällande fornlämningarna bör det läggas till 332 registrerade
fornlämningar, då det sannolikt finns en mycket stor mängd
som inte är registrerade och eller upptäckta. Texten gällande
kulturmiljölagen behöver uppdateras till nu gällande lag. T.ex.
begreppet ”märklig” förekommer inte längre och formuleringen om att riktlinjer ska tas fram för hur byggnader ska
skötas bör ändras då det är via skyddsbestämmelser detta bl.a.
ska framgå, enligt kulturmiljölagen. Det är dock vanligt med
vård- och underhållsplaner bl.a. till bakgrund av att det ofta
kan vara ett kriterium för att kunna ta del av kulturmiljövårdsbidraget. Det är dock inget lagkrav.
Residenset är statligt byggnadsminne och behöver redovisas
samt en kort redogörelse om den förordning (2013:558) som
styr dess hantering. Det bör redovisas vilka byggnader som
är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla genom varsamhets- eller skyddsbestämmelser i gällande detaljplaner, samt en

allmän redovisning av hur PBL reglerar hanteringen av kulturvärden. Utifrån PBL bör även områdesbestämmelserna redovisas
då dessa områden utgör betydande allmänintressen och har ett
juridiskt bindande skydd. Ställningstagande kring kulturmiljö
bör konkretiseras, då nuvarande ställningstagande redogör för
lagstiftningens krav och kulturpolitiska mål, vilket inte bör
betecknas som kommunala ställningstaganden gällande hur
riksintressena ska tillgodoses.
Flera av riksintressena har rubriken, ”Förutsättningar för
bevarande”, under de olika delområdena. Detta bör införas även
gällande de olika riksintresseområdena för kulturmiljövården.
I avsnittet runt de övriga kulturvärdena redovisas bland annat
27 områden som viktiga inte minst ur lokalt perspektiv. Gällande
urvalet av dessa områden görs hänvisning till förra ÖP:n, men
istället bör man utgå från landsbygdsinventeringen som Elisabeth Göthberg tog fram 2003.

Miljöpåverkan
Under rubriken ”Hantering” på sid. 60 bör även utbyggnaden
av biobränslebaserad fjärrvärme i Mariestads tätort tas upp då
detta troligtvis är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska
klimatpåverkan.
Avseende förorenade områden på sid. 65 så finns det en antagen handlingsplan från 2003. Det är oklart om den fortfarande
gäller. Om denna fortsatt ska gälla behöver den i så fall ses över.
På sid. 66 beskrivs olika orsaker till övergödning. Detta bör
utvecklas med fler verksamheter som bidrar med utsläpp av
näringsämnen, såsom jordbruk och enskilda avlopp.
Ställningstagandet kring bullerberäkningar vid detaljplanering
på sid. 69 bör formuleras om till: ” Bullerberäkningar ska redovisas i planer enligt Boverkets riktlinjer.”
Översiktsplanen bör ha ett eget avsnitt kring frågan om
enskilda avlopp. Det bör tas med ett ställningstagande kring
enskilda avlopp: ”Kommunen förordar kretsloppsanpassade
avloppslösningar och gemensamhetsanläggningar för avlopp
utanför kommunalt verksamhetsområde.” Därtill kan det behövas en beskrivning av antalet enskilda avlopp för att se omfattningen av frågan.

Markanvändning
Ställningstagandet kring riksintresse för totalförsvaret på sid. 53
bör kompletteras med ”Kommunen avser att beakta riksintressen för totalförsvaret i sin fysiska planering.” Detta för att de ska

bli konsekvent med vad som sägs kring övriga typer av riksintressen.
Grönstrukturplanen och Marieforsleden norra kan komma att
gå i kollisionskurs och det behöver föras ett resonemang om hur
ny bostadsbebyggelse ska förhålla sig till grönstrukturplanen.
Exempelvis i samband med illustrationsskisserna. Leden har stor
betydelse för att knyta samman stadens olika delar och så även
gällande grönstrukturen. Vid den föreslagna nyexploateringen
utmed stora delar av leden behöver ett förhållningssätt till grönstrukturen presenteras.
Gällande cykel- och vandringsinfrastruktur bör det redogöras
mer konkret i text och kartmaterial för cykel- och vandringsleder på Torsö samt en led norr om Björsäter ut till Vänern. Detta
för att kommunen på ett trovärdigt sätt ska kunna styra mot
en större besöksnäring, attraktivare rekreationsmöjligheter för
boende i kommunen och allmänt en hållbar utveckling. Exempelvis bör den redan påbörjade cykelleden norr om Mariestad
utmed strandlinjen fullföljas fram till ”Torsövägen”. Något som
även bör införas på kartbilden sid. 101.
Gång- och cykelfrågan hör även samman på ett tydligt sätt
med den mycket angelägna parkeringsfrågan i kommunens
tätorter. Att kunna vandra och cykla till strategiska platser som
t.ex. Sjötorp och Göta kanal, Sundsören, bad på Torsö, Laxhall
m.m. är, sett ur besöksnäring och rekreation för invånare i
kommunen, av mycket stor betydelse, men är även viktigt som
ren transport till arbete, handel, bibliotek, skola mm mellan
områden, byar och tätorter.
Byggrätter inom befintliga detaljplaner utmed hamnen i
Mariestad bör redovisas likt övriga icke exploaterade byggrätter
inom tätorten sid. 79.
Föreslagen bebyggelse Södra Ekudden bör inte etableras väster
om idag befintlig grusväg (Strandpromenaden) av hänsyn till
befintlig naturvärdet i området kring Kolabacken. Området
väster om strandpromenaden inventerades år 2013. Totalt sett
hyser området över 400 arter inom organismgrupperna; fåglar,
mossor och kärlväxter samt några svampar. Antalet rödlistade
arter är 9 och signalarter 5 och därtill finns ett drygt tjugotal arter
intressanta ur ett naturvårdsperspektiv. Det finns flera intressanta naturtyper, rikkärr, näringsfattig ekskog samt fuktängar.
Området har också potentialen att utveckla naturtyperna trädklädd betesmark samt lövsumpskog om skötseln blir den rätta.
Ett område med äldre tallar är i dag nyckelbiotop och ett med
död ved är klassat som höga naturvärden. Området har potential
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att bli ett värdefullt rekreationsområde och det omfattas också av
strandskydd.
Vad gäller föreslagen bebyggelse Bäckatorpet så bör den del
som ligger norr om kvarteren Färjan, Skonaren och Snipan
utgå med hänsyn till naturvärdena vid Gamla Ekudden och
Tegelängen. Fågelvåtmarken behöver en störningsfri zon för att
fungera. Detta tillgodoses i nuläget genom att besökande främst
kanaliseras öster om Tegelängen. I den södra och delvis den
västra delen av våtmarken är fåglarna relativt ostörda. Frågan om
behovet av att hålla ett avstånd till närmaste bebyggelse diskuterades i samband med att kvarteren Färjan, Segelbåten m.fl.
tillkom och ambitionen då från kommunen sida var att ställa i
ordning en övergångszon mot naturmarken. Ar 2010 beslutade
KSAU att utreda frågan om en utvidgning av Ekuddens naturreservat, så att detta innefattar även Tegelängen (KS 2010/0014).
En övergångszon likt den som redovisas i översiktsplanen bör
med fördel genomföras, dock utan ytterligare bebyggelse. Detta
för att tydliggöra vad som är privat respektive allmänt, samt för
att åstadkomma en mer estetiskt tilltalande stads- och landskapsbild. Exempelvis genom att tillskapa en trädrad och en
grusad gång- och cykelväg, samt tomtavgränsningar i form av
t.ex. häckar.
Gällande både Bäckatorpet och Marieäng bör man ställa sig
frågan hur lämpligt det är att i översiktsplanen gå in och planlägga för riktning mot bostäder inom eller precis i anslutning
till relativt nya planer där marken precis intill byggrätter för
boende är avsedd som naturmark. Där dessutom genomförandetiden ännu i vissa avseenden inte gått ut och inom områden
som är under uppbyggnad. Det är inte lämpligt ur strategisk
synpunkt vad gäller kommunens förtroendebild samt viljan
bland privatpersoner att investera i ett nytt boende. En sådan
yttring i översiktsplanen kan komma att få helt motsatt effekt,
med ett avstannat byggande av bostäder inom nya områden i
kommunen.
Föreslagen tillkommande industrimark är inte beskriven i text.
Tankarna kring denna bör redovisas. Iden från den fördjupade
översiktsplanen för Mariestads tätort (2013) om omföring av
industriverksamheter från Katthavet till annan plats för att
öppna upp för mer bostäder i centrum bör också finnas med i
översiktsplanen.
Under avsnittet ”Vandringsleder” på sid. 102 bör det även tas
med den strandpromenad, inklusive vandringsmöjlighet utmed
Tidans strand, som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för
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Mariestad från 2013.
Generellt sett bör även frågan ställas kring industriområdets
norra del mot Tidans södra strandlinje och även den norra strandlinjen sydväst om Regionens hus, om man inte bör öppna upp för
någon form av blandstadsutveckling i denna del av Mariestad, då
Tidans övriga strandlinjer i sin helhet tas upp av verksamhetsområden som industri och ”sällanköpshandel”.
I Lyrestad (sid. 87) planeras bebyggelse i den norra delen som
löper från vägen till Sjötorp ned till kanalen. Detta innebär att
industriområdet inkapslas av bostadsbebyggelse. Störningsbilden
som då uppstår är ett hot mot bostäderna så väl som mot den
redan etablerade industrin. Kommunen har tidigare (ca 1970talet) varit mån om att industrin ska ha en skyddszon kring sig
för att förhindra att störning uppkommer och säkra ev. expansionsplaner näringslivet kan hysa. Miljö och bygg vill avråda att
industrin omringas av bostadsområden. Tillika vill miljö och bygg
avråda trafikgenomfart till bostadsområden genom industriområdet.

Blå- och grönstruktur
Nya tysta områden har tillkommit i ÖP-förslaget. Längs Göta
kanal har ett område pekats ut och ett annat kring sjön Östen.
I Länsstyrelsens rapport (2001:18) om tysta områden i Västra
Götaland definieras ett tyst område enligt följande: Ett tyst naturområde har en ekvivalent ljudtrycksnivå understigande 30 dBA
från olika typer av samhällsbuller. Gäller för dag, kväll resp natt.
I samma material finns underlagsmaterial innehållande trafikbuller. Utifrån detta görs bedömningen att området kring Lyrestad
och Sjötorp inte har förutsättningarna att betraktas som ett tyst
område. Verksamhetsutövare har i området kring Lyrestad rätt
genom miljötillstånd att bullra ända upp till 55 dB(A). Området
kring Östen å andra sidan påverkas inte i samma grad av trafikbuller.

Miljökonsekvensbeskrivning
Upprättad miljökonsekvensbeskrivning bör förtydligas och mer
konkret redovisa den påverkan som planförslaget bedöms ge.
Detta kan t ex handla om:
ȫȫ Ianspråkstagagande av mark- och vattenresurser
ȫȫ Påverkan på växt- och djurliv
ȫȫ Möjligheten till friluftsliv
ȫȫ Utsläpp

Miljökonsekvensbeskrivningen bör också tydligare beskriva
valet av förtätning av tätorten som gjorts i planförslaget. Detta
kan t.ex. innebära att befintlig infrastruktur nyttjas bättre, att
resurser sparas och att behovet av bilburet resande minskar.
Eftersom det är en översiktsplan som ska vara vägledande
för kommunens utveckling fram till 2030 är det viktigt att se
konsekvenserna i perspektiv av planeringshorisonten. Den
nuvarande miljökonsekvensbeskrivningen lägger största
tonvikten på att beskriva utgångsläget och de befintliga förhållanden som finns istället för att behandla vad som händer om
planförslaget genomförs.

Redaktionella synpunkter

beskrivs på sid. 67 så kommer uppgiften från
RUS statistik och inte från mätningar. Rörande
miljökvalitetsnormer för luft på sid. 70 så finns
sådana för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid,
bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren,
arsenik, kadmium, nickel, bly och ozon.
De faktorer som påverkar miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” som redovisas på sid. 60 bör, i syfte att göra texten
tydligare och mer korrekt, skrivas om till:
1.

Mätningar och miljömål
ȫȫ Det sista stycket under rubriken ”Utsläpp av

växthusgaser” på sid. 59 bör strykas eftersom det bara
är förvirrande.
ȫȫ Stycket ”Mätningar och resultat” på sid. 63 kan
kompletteras med att det saknas tillgänglig statistik
på kommunnivå kring mängderna hushållsavfall. Det
vore intressant att kunna följa detta.
ȫȫ Meningen på sid. 65 ”Nedan presenteras
försurningens påverkan utifrån fyra olika ”Perspektiv”
är förvirrande. Det bör det framgå att det är
preciseringar av det nationella miljömålet som avses.
ȫȫ Stycket lokala mätningar och resultat på sid. 62
är felaktigt och bör strykas. Detta är inget som
undersökts. Den miljöövervakning som sker av
jordbrukslandskapet är på länsövergripande nivå och
säger inget om förhållandena i Mariestads kommun.
Tvärtom så saknas kunskap för att göra en sådan
bedömning som framförs i planförslaget.
ȫȫ Den tredje preciseringen av miljömålet, ”Ultraviolett
strålning” saknas på sid. 66 i översiktplaneförslaget.
ȫȫ Avseende miljömålet ”Säker strålningsmiljö”
på sid. 66 så svarar inte de i kommunen utförda
undersökningarna på om miljömålet uppfylls
eller inte. De säger bara att det inte syns någon
förhöjd bakgrundsstrålning från mark. Kunskap
saknas således för att göra en bedömning av
miljömålsuppfyllelsen.
ȫȫ Angående utsläpp av ammoniak till luft som

2.

3.

Användning av fossila bränslen för uppvärmning,
industriprocesser, transport m.m. samt infrastruktur
som bygger på beroende av sådana bränslen, t.ex. externa
handelsområden eller omfattande bebyggelse utan tillgång till kollektivtrafik.
Markanvändning som frigör bundet kol till atmosfären,
t.ex. borttagning av skog eller avvattning av våtmarker
och torvjordar.
Möjligheten att avskilja kol från utsläppskällor eller
direkt från atmosfären för lagring i bunden form.

Faktorer om påverkar miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” på sid. 61 bör, på motsvarande sätt, skrivas om till:
1. Utsläpp av näringsämnen, metaller och andra miljögifter samt mikroplaster. Såväl från punktkällor som från
diffusa utsläpp och nedfall från atmosfären.
2. Mark- och vattenanvändning som ger upphov till ökad
grumling av vatten, t.ex. omfattande markbehandling,
stora hyggesytor, avledning av vatten från hårdgjorda ytor
m.m.
3. Fysisk påverkan i vattenmiljöer, såsom anläggning av
tekniska konstruktioner eller vattenreglering.
4. Ökad båttrafik
5. Påverkan på arter genom t.ex. fiske.
De faktorer som påverkar miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” på sid. 62 bör för tydlighetens skull omformuleras till:
1. Möjligheten att bevara småbiotoper, som dikeskanter och
åkerholmar.
2. Påverkan från markkompaktering och nedbrytning av
organiska jordar.
3. Tillförsel av tungmetaller via konstgödsel eller slam.
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Förordnanden
ȫȫ På sid. 38 sägs att Nationalpark är en mer

uppmärksammad skyddsform. Denna mening kan
strykas.
ȫȫ Ställningstagande kring strandskyddet på sid. 44
bör formuleras om till ”Strandskyddet ska värnas så
att tillgängligheten till stränder för allmänheten på
sikt inte försämras och att växt- och djurlivet inte
påtagligt skadas.” Detta för att bättre passa ihop
med vanligen använda begrepp. Meningen ”För
riktlinjer gällande vatten med höga ekologiska värden
bör anläggning av nya bryggor, kajer eller andra
anläggningar i vatten noga utredas.” I högerspalten på
sid. 61 är konstig och behöver formuleras om.

Natur och friluftsliv
ȫȫ Under rubriken ”Gröna korridorer” på sid. 107

bör det i de första meningarna tredje stycket stå
att: ”Det är oklart hur väl spridningskorridorerna
fungerar idag. Privata trädgårdar bidrar till
spridningskorridorerna, men då dessa är privata
så kan de inte säkerställas som gröna kopplingar.”
Stycket bör även avslutas med att: ”Det föreligger
ett behov av att kartlägga grönområdenas funktion
som spridningskorridorer och tillhandahållande av
ekosystemtjänster.”.
ȫȫ Stycket om Ekuddens naturreservat på sid. 108 bör
kompletteras med: ”Den intilliggande Tegelängen
utgör en värdefull våtmark med ett rikt fågelliv. Här
rastar årligen ett stort antal arter av vadare, varav
några hotade, under vår- och höstflyttningar.”
ȫȫ Avseende myggproblemen vid sjön Östen, så
uppmärksammades dessa i början på 2000-talet.
År 2007 gjordes en undersökning i regi av Skövde
kommun. Det kunde då konstateras att arter av
översvämningsmygg etablerats vid sjön. Problemen
är beroende av väderförhållanden och vattenföring
i Tidan. Vid tillfälliga högvatten sommartid kan
massförekomst av stickmygg uppkomma.
ȫȫ Vad gäller ställningstagande kring områden med
höga naturvärden på sid. 40 så är hänvisningen till
kartmaterialet fel och denna hänvisning kan strykas.
ȫȫ Avsnittet om båttoaletter på sid. 52 kan flyttas till

28

MARIESTAD ÖP 2030 | GRANSKNINGSHANDLING | 2018-02-26

avsnitt om friluftsliv. Det bör också skrivas om så att
det står tömning av latrinavfall istället för utsläpp
eftersom det annars låter som att avfallet ska tömmas
direkt i hamnbassängerna.

Kartor
ȫȫ Illustration 3:31 redovisar vindbruksområden som

enbart legat som förslag till reviderad vindbruksplan
i form av ett tematiskt tillägg till ÖP. Dessa områden
har inte antagits av kommunfullmäktige i Mariestads
kommun. Om de antas i och med ÖP behöver det
tematiska tillägget antas.
ȫȫ Illustration 3.30 ”Tillståndspliktig verksamhet” är
inte tydlig med vilken typ av tillstånd som avses.
Bilden motsvarar inte tillstånd som avser miljöfarlig
verksamhet enligt miljöbalken (det är för många
prickar).
ȫȫ På sidan 75 finns det en hänsynskarta. Det är svårt
att se skillnad mellan på riksintresse för friluftsliv
och riksintresse för naturmiljövård, de streckade
markeringarna är identiska.

Bemötande
Allmänt
ȫȫ Avsnitt om sammanhållen bebyggelse utanför planlagt

område har förtydligats.
Natur- och vattenresurser
ȫȫ Ekosystemtjänster kommer inte prioriteras i ny kartering

i översiktsplanen. Det finns rekommendationer
för planering med ekosystemtjänster i
klimatanpassningsplanen från 2017. I kommande arbete
med grön- och blåplanering vore det dock önskvärt att
även behandla ekosystemtjänster.
ȫȫ Generella ställningstaganden avseende värdefulla

naturmiljöer har formulerats i utställningshandlingen.
Kulturmiljö
ȫȫ Texten om kulturmiljö har uppdaterats. Residenset är

tillagt som byggnadsminne och PBL uppmärksammas
som skyddsform. Ställningstagande kring kulturmiljö har
utökats. Hänvisning till områden som har ett kulturvärde

ur ett lokalt perspektiv har ändrats från den gamla
översiktsplanen till nämnd landsbygdsinventering.
ȫȫ I översiktsplanen kommer det inte redovisas vilka

byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt
värdefulla genom varsamhets- eller skyddsbestämmelser
i gällande detaljplaner. Detta eftersom det blir allt för
detaljerat för en översiktsplan.
Miljöpåverkan
ȫȫ Föreslaget ställningstagande kring enskilda avlopp har

tagit med.
Markanvändning
ȫȫ Kommunen avser att kompensera grönområde när

befintlig grönstruktur tas i anspråk för ny bebyggelse.
ȫȫ Område Bäckatorpet har justerats.
ȫȫ Området Bäckatorpet har justerats, detaljeringsgraden

i ÖP är grov och givetvis avses naturmark att sparas då
detta är en del i varför utpekade bostadsområden anses
som attraktiva.
ȫȫ Område Marieäng har utgått.
ȫȫ Text om föreslagen tillkommande industrimark har

beskrivits utförligare i text. Även Katthavets önskade
omvandling har tagits upp.
ȫȫ Gällande Lyrestad har bostadsförslaget i närheten av

industriområdet tagits bort.
Blå- och grönstruktur
ȫȫ Föreslaget tyst område vid Göta kanal har tagits bort.

Miljökonsekvensbeskrivning
ȫȫ Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats.

Övrigt
ȫȫ Övriga synpunkter noteras och handlingen korrigeras där

det bedöms lämpligt.

Tekniska nämnden (TN), 2017-05-22
TN anser att översiktsplanen bör kompletteras med följande
punkter:
ȫȫ Det bör tydliggöras att kommunen ska jobba för att

fler ska använda hållbara transportmedel så som gångoch cykel och kollektivtrafik och att biltrafiken inte ska
öka alternativt bör minskas.
ȫȫ I och med den utbyggnad av bostäder och
verksamheter som föreslås i Översiktsplanen bör
en ny trafikplan/trafikstrategi tas fram. Detta för
att visa på hur den tänkta utbyggnaden påverkar
trafiksystemet i kommunen med hänsyn till gång- och
cykel, kollektivtrafik, fordonstrafik, buller, trängsel,
utryckningsvägar, farligt gods mm.
ȫȫ Tydliggöra kartmatrialet i översiktsplanen.
ȫȫ Det är önskvärt att översiktsplanen tar upp frågan om
vilka ytor som ska avsättas för dagvattenhantering och
skyfallshantering.
ȫȫ En utbyggnad i Odensåker i enlighet med den som
presenteras på sida 90 skulle kunna medföra ett
kommunalt ansvar för att förse fastigheterna med
vattentjänster.
ȫȫ På sid 31 under MTG-samarbetet bör sista meningen
”Det innebär att en planarkitekt arbetar 25 procent åt
Mariestad och 75 procent åt Töreboda.” strykas.
ȫȫ På sid 83 under Marieforsleden bör Marieforsleden
benämnas som infartsled.
ȫȫ På sid 103 under Ställningstagande föreslås följande
skrivelse ”Kommunen bör verka för att knyta ihop
cykelnätet inom tätorterna samt mellan tätorter enligt
antagen cykelnätsplan.”
ȫȫ På sid 134 under Farligt gods och vägtrafikbuller
bör texten kring vilka vägar som är sekundära
transportleder för farligt gods justeras så att den
stämmer överens med Illustration 3.35. I sista stycket
under samma rubrik bör det kompletteras med att en
trafikplan/trafikstrategi ska tas fram.
ȫȫ På sida 60 är det angivet att hälften av råvattnet
kommer från ytvattenkällor. I Mariestads
kommun kommer 90% av råvattenuttaget för
dricksvattenproduktion från ytvattentäkter.
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ȫȫ På sida 61 är det önskvärt att de tre första meningarna

under rubriken Hantering ändras till: ”Enligt lagen
om allmänna vattentjänster har kommunen ett
ansvar för att förse fastigheter med kommunala
vattentjänster där det finns ett behov av detta för
20-30 fastigheter i en samlad bebyggelse. Mariestads
kommun satsar därav på en kommunövergripande
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen under
2016-2026. Detta innebär att fler hushåll inom
kommunen kommer att få tillgång till kommunala
vattentjänster.”
ȫȫ På sida 71 kan det tilläggas att ån Tidan tar emot renat
avloppsvatten även från Mariestads kommun.
ȫȫ I tabell på sida 71, rad 7 och kolumn 4, ska det stå
Friaån, ej Tidan.
ȫȫ På sid 116 under Verksamhet teknik stryks
byggnadsverksamhet och hamn och skärgård läggs
till.
ȫȫ På sida 128 används ordet ”VA-verksamhetsområde”,
den korrekta benämningen är verksamhetsområde för
Mariestads kommuns allmänna VA-anläggning. Även
”vattennätet” används, lämpligare vore att kalla det
”dricksvattennätet”.
ȫȫ På sida 129, under rubriken ”Grundvatten” kan det
tilläggas att vattenverken har UV-ljus som en del av
reningsstegen för att kontrollera bakterietillväxt. Klor
finns mycket riktigt i samtliga verk och används vid
behov som en extra åtgärd.
ȫȫ På sida 129, under rubriken dagvatten, bör sista
meningen ändras till ”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.”
ȫȫ På sida 129, under rubriken Vatten och avlopp, femte
meningen, ”kommunalt” bör ändras till kommunala
vattentjänster.
ȫȫ På sida 130, behöver illustration 3.33 justeras med
avseende på utbredningen av verksamhetsområdena
så att den stämmer med VA-planen.
ȫȫ På sida 130 anges det att dagvattenpolicyn
uppdaterades 2015, det har inte skett någon sådan
uppdatering sedan 2005.
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Bemötande
ȫȫ Synpunkter noteras och handlingen korrigeras där det

bedöms lämpligt.

Avfallshantering Östra Skaraborg,
2017-06-26
I illustrationer över rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning
som finns för de olika delområden kan man inte läsa av var det
finns utrymme/plats för sopbil att stanna och hämta avfall av
olika typer utan att riskera boende, trafikanter och sopförares säkerhet. Detsamma går inte heller att läsa ur texten . Då
utvecklingen går mot allt fler avfallsslag som ska hämtas allt
närmare de boende är detta något som bör beskrivas i text/eller
illustrationer över de planerade områden.
Under avsnitt ”avfall och återvinning” sid 130-131 stämmer
inte beskrivningen över verksamheten vid Bångahagen överens
med dagens hantering och uppstart av matavfallsinsamling har
skett i Mariestad. Nedan föreslås förslag till text då dessa delar
har justerats:
ȫȫ Stycke 2: ”Av kommunens avfallsdeponiner är det

endast vid Bångahagen som det fortfarande pågår
verksamhet. Deponeringsverksamheten 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 hushållsavfall
hanteras i Skövde Värmeverk, där avfallet bränns och
omvandlas till fjärrvärme och elektricitet. Insamlat
matavfall hanteras vid Falköpings biogasanläggning
för produktion av fossilfritt drivmedel och cirkulation
av näringsämnen då restprodukten ersätter
konstgödsel på åkermark och i jordar.”
ȫȫ Stycke 3: ”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.”
ȫȫ Stycke 4: ”Bångahagens avfallsanläggning består
idag aven återvinningscentral, mottagning och

mellanlagring av farligt avfall från hushållen,
kompostering av trädgårdsavfall, omlastning
av hushållsavfall, mottagning av icke-farligt
verksamhetsavfall och sluttöckning av den fd
deponin. Sluttäckningen utförs i enlighet med
av länsstyrelsen godkänd avslutningsplan. När
sluttöckningen är klar kommer den före detta
deponin vara en gräsbeklädd kulle med god avrinning
av vatten. Arbetet samordnas av AÖS, men bekostas
av kommunen.”

3.

4.

Vi är skeptiska till ett nytt LIS-område på Snapen. Vad
är tanken med ett LIS-område där? Vi anser inte att man
ska exploatera området med bostäder.
På s. 88 lokal handel Ullervad. Är det en kommunal angelägenhet att starta handel? Vad menas med samverkan
mellan kommun och civilsamhälle?

Bemötande
ȫȫ Synpunkter från samrådet har inarbetats i

utställningshandlingen.
ȫȫ Föreslagna bebyggelseområden är utpekade utifrån

Angående gemensamhetsanläggningar för insamling bör
texten skrivas om till ” För att nå målet så strävar kommunen
efter att varje bostadsområde ska ha en gemensamhetsanläggning 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
även samfällighetsförening, som bildas av fastighetsägarna i
området.

Bemötande
ȫȫ Detaljeringsgraden i en översiktsplan är i mångt och

mycket väldigt grov och därför tar förslaget inte upp
sånt som yta för sopbil och liknande.
ȫȫ Avsnittet om Avfall och återvinning har i övrit
korrigerats i linje med yttrandet.

Socialdemokraterna, 2017-06-22
Översiktsplanen är i stort mycket bra. Vi ställer oss positiva till
förtätning av bebyggelse och utbyggnad av befintliga bostadsområden. Socialdemokraterna i Mariestad ser gärna ny bebyggelse i fina lägen men det är viktigt att rekreationsutrymmen i
naturområden som invånarna får ta del av finns kvar.
Socialdemokraterna har funderingar på följande punkter:
1. Är de föreslagna nya tomterna för bostäder realistiska?
Exempelvis på sjukhusbacken. På vilket sätt bebyggelse?
Södra Ekudden? Marieäng? Det är synd att förstöra den
vy som byggts upp. Vi är även skeptiska till utbyggnad av
Ekudden mot fågelsjön och naturreservatet/Bäckatorpet.
2. På s.80 nya platser särskilt boende, nytt äldreboende.
Behövs det fortfarande trots utbyggnad av Björkgården?

kommunens mål om 4000 nya invånare. Blandad
bebyggelse i form av både villor, sammanbyggda hus
samt flerbostadshus är föreslagna.
ȫȫ Område Bäckatorpet har justerats. Marieäng har utgått.
ȫȫ Ytterligare äldreboende kommer behövas med tanke på

att vi har en åldrande befolkning samt ett mål om ökad
befolkning.
ȫȫ Utpekat LIS-område på Snapen har förtydligats. Vid

Snapengården ska även nya förutsättningar i planen
möjliggöras, såsom båt- och turismverksamhet (tex
uthyrning) och tillbyggnader på restaurangen. Området
ska dock hanteras varsamt och med omsorg till
invånarnas intresse för friluftsliv. Kommunens ambition
är att stärka denna plats som friluftsområde, inte att
bygga bort dessa värden. Avsikten är att tillämpa
en planeringsprincip där strandlinjen fortsatt är fritt
tillgänglig för allmänheten. Detta genom att förlägga ny
bebyggelse bortom existerande vägar. Hur de specifika
LIS-områdenas värden, både för friluftsliv och växtoch djurliv, ska kunna tas tillvara och förhoppningsvis
förbättras blir i förlängningen en utformnings- och
gestaltningsfråga i eventuella detaljplaner. Biotoper,
ekosystemtjänster, gröna stråk och allmänhetens tillgång
är exempel på värden som kan säkerställas i ett senare
skede av planeringsprocessen.
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Centerpartiet, 2017-06-22
Centerpartiet konstaterar att en viktig synpunkt som framförts
i översiktsplanen är att det borde finnas fler tankar om trender
i framtiden och hur dessa ska bemötas. Planen är omfattande
vilket den måste vara, men känns tung och svårarbetad. Under
historisk utveckling efterlystes mer om industrialiseringen
utanför tätorten t.ex. varv och sågverk i Sjötorp och kvarnstensbrytningen i Lugnås.

Mariestads tätort
MARIEFORSLEDEN: Viktigt att göra en avvägning mellan tänkt
bebyggelse och trafik eftersom leden även i fortsättningen skall
vara en av våra genomfartsleder.

Expansionen i området har ökat trafikmängden
på Bergsgatan. Ytterligare expansion kräver en översyn av
trafiksituationen. Bergsgatan med Högelidsskolan, förskolor
och LSS-boende har hård trafik i dag och är inte tänkt som en
genomfartsled.

SJÖLYCKAN:

BÄCKATORPET: I planen föreslås området bebyggas med 15-20
bostäder. Detta ifrågasätts.

Kransorter
Inledande text behöver kompletteras med närheten till Vänern och dess stränder och den service som finns i
samhället. I nuläget är tillgången på lägenheter i flerbostadshus
och hyresrätter för liten. Mer tomtmark för flerbostadshus
behövs.
SJÖTORP:

LYRESTAD: Området invid gjuteriet borde strykas. I stället
borde undersökning om bebyggelse mot Norrkvarnshållet
göras.

Området vid Åvägen ifrågasätts för bebyggelse.
Förslaget om bebyggelse i Käckestad är mycket positivt och
värt att gå vidare med.

ULLERVAD:

Området längs Kinnekullevägen ligger nära järnvägen, men anses ändå intressant att gå vidare med. Man bör
även undersöka möjligheter för bebyggelse i övre Lugnås.
LUGNÅS:
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Här konstateras, att det knappast finns några byggbara
områden kvar, de förslag som finns känns inte attraktiva.

TORSÖ:

LIS-områden
Avsikten är att Sjöberg, Snapen och Västra Torsö ska utredas för att eventuellt bli LIS-områden, vilket är positivt.
Snapen-området är dock viktigt att bevara för fritidsverksamhet.

Järnväg
Gårdsjö station i Gullspångs kommun är en viktig knutpunkt
för pendling med Kinnekulletågen (sid. 100). Kommunen bör
arbeta för att västtågen stannar i Gårdsjö och kan fortsätta till
Örebro, Hallsberg eller Karlstad. På så vis underlättas pendling
både söder ut till Jönköping, Göteborg och norr ut till Stockholm, Örebro, Karlstad.

Fiber
Fiber (sid 102-103) behöver fördjupas. Nuvarande skrivning
är i många stycken redan passerad och är föga framåtriktande.
Kartillustrationen ska tas bort då den illustrerar ett gammalt
läge. Ett kortare resonemang bör föras om Telias successiva
avveckling av de alltmer föråldrade telefonstationerna och
näten. Rubriken bör bytas till ”Bredbandsinfrastruktur”.
Fördjupade resonemang bör vara kopplade till Regeringens
uppdaterade Bredbandsstrategi och Digitaliseringsstrategi
vilka båda har inriktningar mot 2025-2030 och innehålla
kommunens övergripande viljeinriktning för:
ȫȫ Utbyggnad av fibernät- och mobil struktur
ȫȫ Hantering av nätutvidgningar och
kompletteringsanslutningar
ȫȫ Ageranden för att få fler aktörer att bygga,
komplettera och utveckla fibernät – inte minst
på landsbygden (koppling till kommunens
Landsbygdsstrategi) och utbyggnad av
mobilnätinfrastrukturen
ȫȫ Användning av det kommunala stadsnätet i
bredbandssammanhanget
ȫȫ Kommunens roll kopplad till Regeringens
Bredbandsstrategi och Bredbandsstrategin för Västra
Götalands län ”Bredband där du bor, verkar och
vistas” (RUN 2015-09-17).

Tysta områden
Tysta områden bör konkretiseras (sidan 105). Så kallade kärnverksamheter på landsbygden måste undantas.

Utveckling och tillväxt
Offentlig verksamhet: Texten på sid.115 och 116 bör byta plats
så att kartan 3.26 kommer ihop med texten om Utbildning. På
kartan bör även anges vilket år som siffrorna på antalet barn
gäller.

Utbildning
Det är viktigt att tillgången på förskoleplatser på de mindre
tätorterna säkerställs och att man kan hitta flexibla lösningar
eftersom barnantalet kan växla mera från år till år än i tätorten.
Detta gäller även skolan. Högelidsskolans tillbyggnad måste
särskilt poängteras, eftersom skolan länge varit för liten.

Äldreomsorg
Viktigt också, att ange i planen hur kommunen ska bemöta
problem som ökningen av den äldre befolkningen (ålderspuckeln) och personalförsörjningen i äldreomsorgen, barnomsorgen
och skola.

Näringsliv och arbetsmarknad
Arbetstillfällen 2014: I tabellen på s. sidan 121 anges olika
näringsgrenar och fördelningen mellan män och kvinnor som
exempelvis jobbar inom vård och omsorg och byggverksamhet. Beteckningen Okänd bransch bör förtydligas. Det borde
finnas nyare uppgifter om arbetstillfällen än sådana från 2014.
När det gäller arbetstillfällen och handel bör det poängteras, att
centrumhandeln behöver lyftas.

Besöksnäring
Besöksnäringen borde få större plats i översiktsplanen. Mycket
bra skrivet om trender på frammarsch som hållbar turism,
naturvärden och naturupplevelser. Vilken beredskap har vi för
denna typ av besöksnäring? Lyft gärna fram kulturmiljöerna
utanför tätorten mera.

Jord och Skog
På s. 124-125 bör det påpekas att kommunen ser positivt på en
ökad produktion och högre förädlingsgrad av produkter från
jord och skog och att kommunen avser att verka för en ökad

produktion av förnyelsebar energi i kommunen.

Riksintressen
Tillägg till sid 46-48. Mariestads kommun tillhör området som
kallas Sveriges skafferi. Åkermarken är av god kvalitet med fina
avkastningar, de många beteshagarna ger fina förutsättningar
för god och hållbar animalieproduktion. Kommunen ser
produktionen av uthålliga och säkra livsmedel lika viktiga som
andra riksintressen. I all utövning av myndighets beslut ska
äganderätten betonas.

Översvämning
Översvämningsrisken, särskilt i Mariestad, bör tydliggöras
ytterligare. Hur ser det ut med elförsörjningen i framtiden?
Det aktuella årtalet bör anges i översiktsplanens text i ställer för
det flitigt förekommande uttrycket i dag.

Bemötande
ȫȫ Synpunkter från samrådet har inarbetats i

utställningshandlingen. Översiktsplanens huvudsakliga
syfte är att presentera kommunens mark- och
vattenanvändning.
ȫȫ Samrådsversionen av översiktsplanen upplevdes som

svår att förstå, inför utställning har handlingen arbetats
om för att få ett tydligare upplägg. Boverkets ÖP-mall har
använts i stor utsträckning.
Mariestads tätort
ȫȫ Marieforsleden uppmärksammas fortsatt som en viktig

gata i Mariestad. Problemet är dock att den satta
hastigheten 30-50 km/h inte hålls idag. Med utbyggnad
av redan planlagd mark för bostäder samt nya utpekade
områden i översiktsplanen kommer givetvis trafiken att
öka. Det bedöms dock som att trafiksäkerhet och lämplig
hastighet kan hållas även i framtiden om utbyggnad av
föreslagna områden sker samtidigt som gestaltning av
gatan ses över.
ȫȫ Område Bäckatorpet har justerats.

Kransorter
ȫȫ Området invid gjuteriet i Lyrestad har tagits bort.
ȫȫ För Ullervad har viss justering skett.
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ȫȫ Bebyggelse i övre Lugnås finns som planuppdrag.

LIS-områden
ȫȫ Föreslagna LIS-områden har utvecklats i text och kartor

och har beskrivits ytterligare i MKB. Sjöberg LIS-område
har utgått och det har tillkommit ytterligare två områden,
Södra Kryparetorp och Skräddaretorp på Torsö.
ȫȫ Kommunen har för avsikt att tillämpa en

planeringsprincip där strandlinjen fortsatt är fritt
tillgänglig för allmänheten i de LIS-områden som
utpekas. Detta genom att förlägga ny bebyggelse bortom
existerande vägar i nya områden. Hur de specifika
LIS-områdenas värden, både för friluftsliv och växtoch djurliv, ska kunna tas tillvara och förhoppningsvis
förbättras blir i förlängningen en utformnings- och
gestaltningsfråga i eventuella detaljplaner. Biotoper,
ekosystemtjänster, gröna stråk och allmänhetens tillgång
är exempel på värden som kan säkerställas i ett senare
skede av planeringsprocessen.
ȫȫ Vid Snapengården ska även nya förutsättningar i

planen möjliggöras, såsom båt- och turismverksamhet
(tex uthyrning) och tillbyggnader på restaurangen.
Området ska dock hanteras varsamt och med omsorg till
invånarnas intresse för friluftsliv. Kommunens ambition
är att stärka denna plats som friluftsområde, inte att
bygga bort dessa värden.
Tysta områden
ȫȫ Tysta områden vid Göta Kanal har utgått.

Utbildning och äldreomsorg
ȫȫ Planenheten hänvisar till

Bostadsförsörjningsprogrammet som redogör för såväl
förskolans som äldreomsorgens behov.
Översvämning
ȫȫ Hänvisning till Klimatanpassningsplanen, denna redogör

för sårbarheter i kommunen som är kopplade till
översvämning, samt presenterar åtgärdsförslag för att
mildra översvämningsproblemen.
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Miljöpartiet, 2017-06-22
Miljöpartiet uppfattar förslaget till ny översiktsplan som
gedigen i många delar. Tyvärr kan vi som fritidspolitiker inte
sätta oss in i alla detaljer i förslaget men här kommer några
synpunkter.

Fiskevårdsområden
Sid 61 sista stycket: Vad gäller frågan om bildande av fiskevårdsområden så finns redan många utredningar om fiskerätt
utförda under 1980-talet, som med enkla uppdateringar kan
ligga till grund för bildande av nya områden. Det skulle i sin
tur ge underlag för att öka kommunens attraktivitet för såväl
svenska som utländska fritidsfiskare. Leader Norra Skaraborg
bekostade under 2000-talet en satsning på fritidsfiske med
inriktning mot rinnande vatten som inte då marknadsförts
utomlands.
VI FÖRESLÅR FÖLJANDE TILLÄGG: Kommunen kommer att
bidra till bildande av flera fiskevårdsområden både i Vänern
och i rinnande vatten för att gynna ordnad fiskevård och
turistfiske.

Myllrande våtmarker
Sid 67 texten om myllrande våtmarker: I kommunen har vi
åar och sjöar med stora behov av förbättring av den kemiska
statusen. Regeringen har anslagit extra medel för skapandet av
nya våtmarker, här kan kommunen tillsammans med ex Tidans
vattenförbund bidra med kompetens så att markägare kan söka
dessa statliga bidrag.
VI FÖRESLÅR FÖLJANDE TILLÄGG: Kommunen kommer genom
samverkan med olika intressenter ex. Tidans vattenförbund,
Tidans vattenråd och Länsstyrelsen delta i arbetet med att skapa
flera våtmarker.

Vattenförsörjning
Sid 128 Vattenförsörjning: Det har funnits problem med
mikroorganismer och svårnedbrutna kemikalier i dricksvattnet
i flera kommuner i Sverige under senare år. Därför bör det vara
högprioriterat att skapa en fullvärdig reservvattentäckt för att
få dricksvatten från fler än en typ av råvattentäckt alltså både
yt- och grundvatten.
VI FÖRESLÅR FÖLJANDE TILLÄGG: Kommunen kommer att
besluta om ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter runt
ytvattenintaget i Vänern och därigenom skapa ett skydd för

råvattnet till VA-kollektivet.
En reservvattentäckt med grundvatten ska anläggas som kan
förse Mariestads dricksvattennät vid behov.

Avfall och återvinning
Sid 130 Tredje stycket under ”Avfall och återvinning”: Utsortering av matavfall för produktion av biogas sker redan. Vi tycker
att vi har en utomordentligt välplanerad avfalls- och återvinningsanläggning i Bångahagen. Därför tycker vi att det stycket
bör ses över.

Förorenade markområden
Sid 134 Tredje stycket ”Förorenade markområden”: Det räcker
inte att kommunen enbart agerar när ytor som är förorenade
ska exploateras. Istället bör ett aktivt arbete genomföras där
risker utreds fortlöpande i markområden som misstänks vara
förorenade. Här kan det inte bara väntas utan en plan för
bedömning av miljörisker och hur kommunen genom krav
mot förorenare eller myndighet se till att miljöskulden inte
vältras över till kommande generation.
VI FÖRESLÅR FÖLJANDE TILLÄGG: Att under översiktsplanens
tre första år ska alla kända förorenade markområden undersökas för att utreda risker för spridning av föroreningar till luft,
vatten och mark vara utförd. Kommunen kommer när respektive område är bedömt prioritera i vilken ordning områdena
ska åtgärdas. Åtgärderna ska i första hand belasta förorenaren i
enlighet med miljöbalken.

Redaktionella ändringar
Sid 140: Främmande och komplicerade ord kan ju vara intressanta att reda ut vad de betyder men ”intermodalitet” kan nog
ersättas av någon synonym.

Bemötande
ȫȫ Flera av synpunkterna behöver beredas ytterligare innan

de eventuellt förs till en översiktsplan.
ȫȫ Kommunen avser att upprätta ett vattenskyddsområde

kring ytvattenintaget i Vänern för Lindholmens
vattenverk.
ȫȫ Avseende förorenade markområden har kommun redan

idag ett register över kända miljöföroreningar samt
en riskklassificering. Kommunen kan enbart förelägga

en förorenare/fastighetsägare/verksamhetsutövare
att åtgärda sin miljöskuld om det föreligger en akut
spridningsrisk eller om verksamheten ställs om till
känslig markanvändning. Vad gäller föroreningar på
kommunens egen mark görs en indirekt prioritering
av saneringsåtgärder då områdens tas i anspråk för
mer känslig markanvändning. Detta bedöms som en
tillräcklig och skälig takt för sanering.
OMKRINGLIGGANDE KOMMUNER

Gullspångs kommun, 2017-06-14
Gullspings kommun är en del av MTG och samarbetar med
Mariestads kommun i flera frågor på regional nivå. Gullspångs kommun ställer sig positiv till viljan att utveckla och
understryker vikten av en god kollektivtrafik mot Örebro och
Värmlands län. Det är viktigt för studie- och arbetspendling
i båda kommuner med en väl fungerande kollektivtrafik och
högre turtäthet.
Gullspångs kommun påpekar även att den handlingsplan för
Vänersamarbetet som beskrivs i översiktsplanen är den förra
versionen och att en reviderad verksamhetsplan har tagits fram.
Vidare anser kommunen att översiktsplanen på ett bra sätt
belyser och beaktar de delregionala perspektiven.

Bemötande
ȫȫ Synpunkterna noteras. Text om Vänersamarbetet

uppdateras till utställningsskedet.

Lidköpings kommun, 2017-05-16
Lidköpings kommun betonar vikten av översiktsplanens
förslag av Kinnekullebanans utveckling och att en upprustad
Kinnekullebana, i ett nationellt järnvägsnät, kan få en betydelsefull roll för att knyta Bohuslän och Trestad via Vänerns
södra strand till Örebroregionen och Mälardalen. Investeringar
i det finmaskiga järnvägsnätet anses mycket betydelsefulla
och Kinnekullebanan är särskilt prioriterad av Mariestads
kommun. Hastighetsökningar och ökad turtäthet är viktiga
delar i att utöka Mariestads lokala arbetsmarknadsregion.
Mariestads kommun har som målsättning att korta restiden
till Lidköping till under 30 minuter samt nå Örebro på under
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90 minuter. Mariestads kommun anser att en elektrifiering av
banan är dyrt och svårhanterat. Därför bör möjligheten till att
driva tågen med t ex biogas och el på upprustade spår utredas. Mariestads kommun anser att utbyggnaden av E20 samt
upprustning av Kinnekullebanan kommer att ha stor betydelse
och det är av avgörande betydelse att kommuner, regionala
aktörer och statliga myndigheter arbetar med dessa frågor.
Lidköpings kommun instämmer i de förslag som rör Kinnekullebanan och E20 samt förbättrad standard på väg 44 för en
bättre koppling västerut mot Trestadsområdet.
I översiktsplanen beskrivs mellankommunala samarbeten och
i de delar där Lidköpings kommun ingår så anser Lidköpings
kommun att dessa är viktiga för en fortsatt utveckling av hela
regionen. Lidköpings kommun anser att det är ett väl genomarbetat förslag till översiktsplan och har inga erinringar mot
förslaget.

Skövde kommun, 2017-06-21
Sektor samhällsbyggnad i Skövde anser att förslaget i stort
medverkar till att stärka sambanden mellan kommunerna i
Skaraborg.
Skövde vill lyfta fram de gemensamma frågorna som väg 26
och utvecklingen av områden som gränsar till Skövde kommun.
Skövde har idag en efterfrågan på utveckling i området kring
sjön Vristulven.

Bemötande
ȫȫ Synpunkterna noteras.

Västra stambanan. Väg 202 skulle också med stora fördelar även
kunna användas som testväg för projekten i ”ElectriVillage”.

Bemötande
ȫȫ Synpunkterna noteras.

ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE OCH ALLMÄNHET

Flera av synpunkterna nedan har lämnats in via den digitala
kartan och dess funktion för detta. Flest synpunkter har lämnats
angående området Bäckatorpet, därför står dessa efter varandra
och ett svar har lämnats för alla inkomna synpunkter.

Tor-Björn Hendebe, 2017-03-24
Med tanke på den nyligen antagna landsbygdsstrategin, samt
med syfte på framtida tillväxt och utvecklingsmöjligheter för
Mariestads kommun, vill jag framföra och poängtera följande.
Förutom positiv tillväxt och utvecklingsmöjligheter, berör
byggnation även befolkningsutveckling, arbetstillfällen och
framtida skatteunderlag. Jag anser att miljö- och fritidsförutsättningar väl kan tas hänsyn till även vid utökad byggnation på
Torsös västra sida (kring Laxhall). Detsamma gäller områden
kring Kryparetorp och likaså Sundsörn. Det är viktigt att tillåta
byggnation och förbättrad infrastruktur i dessa områden om det
skall ges möjligheter till tillväxt och trevligt boende. Friluftsliv
och miljö räcker gott och väl till oavsett om delar av yta upplåts
för byggnation.

Bemötande

Töreboda kommun, 2017-06-20
Förslag till översiktsplan Mariestad 2030 är en mycket överskådlig och framåtsträvande plan. Töreboda kommun har förhoppningen att Mariestads kommun får en fortsatt fin utveckling
och vill samtidigt påminna om närheten till Töreboda. Exempelvis är den kortaste restiden för en resa från Mariestad till
exempelvis Stockholm och Göteborg att resa med tåg från Resecentrum Norra Skaraborg. Restiden med buss mellan Töreboda
och Mariestad är 20 minuter. En resa med buss mellan Skövde
och Mariestad tar 42 minuter. Arbetspendlingen både till och
från Töreboda är betydande och även väg 202 behöver utvecklas
och få en ökad turtäthet och en anslutningstrafik anpassad till
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ȫȫ Kommunen håller med om att landsbygden och Torsö kan

bebyggas ytterligare och hoppas att översiktsplanen kan
bidra till detta.

Matti Sandberg, 2017-03-23
Offentlig sektor måste byggas ut i takt med att fler bostäder
byggs.

Bemötande
ȫȫ Givetvis ska offentlig sektor och infrastruktur byggas

ut i takt med fler bostäder i kommunen. Detta ingår i
översiktsplanen.

Boende på Tranvägen, 2017-03-27
lnför köp av tomt på Marieäng lovade kommunen att ingen
byggnation skulle komma att ske på de områden i detaljplanen som var markerade som naturområde. Svaret på denna
fråga var för oss en avgörande faktor för ställningstagandet att
teckna avtal med kommunen om köp av tomt. Det är med stor
förvåning och frustration som vi läser i översiktsplanen att det
kan komma att byggas bostäder på nämnda naturområden.
Området är inte heller lämpligt eftersom det är mycket berg
som behöver sprängas och det kan ge skador på redan uppförda
hus. Utsikten skulle försämras nämvärt och rekreationsområdet som är som en buffert mellan bebyggelsen och Rödjan
innehåller även brunnar för omhändertagande av vatten vid
översvämning från Vänern.

Bemötande
ȫȫ Område Marieäng har tagits bort.

Peter Stridkvist, 2017-05-03
Med ett gällande miljötillstånd för verksamheten (Lyrestad
gjuteri) som bland annat reglerar bullerpåverkan vid närmaste
fastighet kan inte nya bostäder planeras in. I länsstyrelsens
argumentation inför det att man beslutade om tillståndet
anger man att man anser att det egentligen redan nu är för kort
avstånd mellan gjuteriet och närliggande bostäder. Därför bör
tyst område och förslag till bostäder utgå.

Bemötande
ȫȫ Bostadsområdet vid gjuteriet samt tyst område vid Göta

Kanal har utgått.

Mika Schroderius, 2017-06-21
Man förstör oåterkalleligt stadsbilden av det lummiga, trivsamma Mariestad genom att ge sig på stadens uppskattade
grönytor som skapar trivsel och ”luft” i tätorterna! Bristande
respekt för natur- och miljövärden, trots att vi är en del av
Biosfärsområde vilket är ett ”varumärke” som vi bör värna och
satsa på!
Föreslagsvis bör kommunen satsa på att bevara och stärka
Mariestads befintliga ”varumärken” – småstad, naturen,

Biosfärsområde – och bygga både ”smartare” och mer varierat.
Fortsättningsvis bör kommunen verkligen prioritera följande
målsättningar:
ȫȫ Sköna, gröna Mariestad där man alltid har naturen

inpå knuten
ȫȫ Mariestad – del i Biosfärsområdet ”Vänerskärgården

med Kinnekulle”
ȫȫ Smart och respektfull exploatering, dvs:
ȫȫ Minimal påverkan på befintliga boendemiljöer och

grönytor.
ȫȫ Förtäta där det passar – inte där det går.
ȫȫ Fokus på sjö- och naturnära boende på landsbygden.
ȫȫ Nya större bostadsområden i anslutning till befintliga

(utöver Sjölyckan).
ȫȫ Inte bara villor! Höghus med vidunderlig utsikt

över Vänern/Mariestad eller radhus som ger klart
högre förtätning än villor och brukar vara mycket
eftertraktat.
ȫȫ Stad- och naturnära boenden.

Ekudden – Marieäng – Radbyn:
Hela Ekuddenområdet, speciellt med Gamla Ekuddens
naturreservat och Tegelängen, utgör ett välbesökt och älskat
rekreations- och friluftsområde i Mariestads centrala tätort. En
sådan fantastisk tillgång är något unikt och tillgängliggör både
strandlinje och natur för alla samtidigt som höga naturvärden
i sig skyddas. I och med exploateringen av befintliga detaljplaner för ”Västra Ekudden”, ”Sandvikshusen” och ”Marieäng”
förtätas området enormt med 60-70 villor och minst 120-140
lägenheter. Ytterligare ett dussintal villor och runt 85 lägenheter pekas också ut i ett utvidgat Marieäng i ÖP 2030 och som
därmed kan läggas till ovanstående förtätningssiffror.
ȫȫ Med denna slags massiva exploatering och förtätning

i området bör ”Södra Ekudden” snarast omvandlas till
ett naturreservat som Gamla Ekudden istället för att
ytterligare exploateras!
ȫȫ Av samma anledning bör betesmarkerna och en
skogsridå/skog bevaras kring Rödjan och mot
Marieäng-Västra Skogen-Radbyn för att värna
den lantliga atmosfären utmed det populära
promenadstråket och verksamheten på Rödjan. Det
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är närhet till denna slags miljö som gör Mariestad helt
fantastiskt.
ȫȫ Båtförvaring ska kommunen bygga på asfaltsöknen i
hamnen, inte på grönytor på Ekudden!
ȫȫ ”Bäckatorpet” vore ett svek mot de Mariestadsbor
som i god tro köpt ett boende med utsikt på Ekudden
förut. Tegelängen påverkas också negativt.

tigt och att det där dras en gräns. Det behövs dock ett betydligt
mer varierat byggande än en enformig villaöken. Dessutom
bör en del grönstråk bevaras även om det kan påverkar
utsikten. Det höga läget borde också utnyttjas för höghus som
skulle få en fantastisk utsikt mot Vänern och över Mariestad
med omnejd.
Kommunen bör lämna
en generös buffertzon med orörd mark emellan och istället ta
mark utmed östra Marieforsleden i anspråk och även halva
”Sandbäcken”. Med en dämpande skogsridå emellan kan man
sedan ta andra delen av Sandbäcken utmed E20 i anspråk som
industriområde om man vill.
ÖSTRA GRANGÄRDET-SANDBÄCKEN:

Kommunen bör istället satsa på följande områden:
ȫȫ Försiktigt och respektfullt exploatera skogen västerut
med landsbygds- och stadsnära boende – i området
mellan Rödjan och Åsenvägen.
ȫȫ Man kan också förlänga Radbyn på norra sidan om
Åsenvägen.
ȫȫ Lämna den trevliga skogsdungen ”Radbyn södra”
och de boendes närmiljö ifred och bygg istället direkt
söder om det markerade området.
ȫȫ Bygg gärna ”Spindeln” på Bråten.

De närboende kommer drabbas hårt av kraftigt
ökad trafik i området. Handlar det om fler etableringar än
Netto kan man breda ut sig utmed Marieforsleden söderut.
KRONTORP:

Det vore ytterst olyckligt att bygga ”murar”
kring stränder som idag är öppna för allmänheten. Här bör
man dock verkligen bygga, men platsen mittemot Vänerenergis lokaler i Katthavsviken bör bli en mysig park istället för att
bebyggas, och att den fina utsikten och det öppna stråket mot
Johannesberg därmed bevaras. En generös allmän strandpromenad behöver också komma till.
KATTHAVSVIKEN:

MARIEFORSLEDEN: Stora delar av främst grönområdena utmed
västra Marieforsleden pekas ut för förtätning. Med den
massiva förtätning och exploatering som pågår och planeras
sydväst om leden kommer trafiken att öka markant i framtiden
– både på kortare och längre sikt. Att oåterkalleligt förstöra
denna grönska som är en del av Mariestads största tillgångar
och varumärken vore en katastrof i sig som drastiskt skulle
förändra stadsbilden till det sämre – Marieforsleden är på
sätt och viss ett av Mariestads ansikten utåt – men det är även
totalt olämpligt att bygga bostäder i direkt anslutning till en så
högtrafikerad huvudled! Det medför också stora kostnader för
att ersätta förlorad infrastruktur. Det är även respektlöst mot
de befintliga boende som i många fall skulle få sin boendemiljö
förstörd.
Ska man bygga längs västra Marieforsleden så är det väl
främst öster om Korskyrkan på Bråtenvägen, kvarteret Fiskgjusen samt Vadsbohöjden.

Bygg gärna vid OKQ8-korsningen. Däremot har jag svårt att se hur man ska kunna bygga vid korsningen med Södra vägen.
GÖTEBORGSVÄGEN:

SJÖLYCKAN-TÖRNBERGAVÄGEN: Markerade grönområdena kan
tas i anspråk för bostadsbyggande, men respektfullt och försik-
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Bygg
på! Johannesberg 1 och 2 tycker jag lämpar sig ovanligt väl för
central förtätning. Även kvarteren Apeln och Björken förtjänar
ett bättre öde än dagens. Bantorget och Mariakvarteren likaså.

STOCKHOLMSVÄGEN OCH CENTRALA, ÖSTRA MARIESTAD:

En del av grönstråken utmed led som Ullervadsvägen bör bevaras. istället för Ullervadsvägen Västra borde skogsdungen bevaras och byggnation ske direkt väster om den istället. Samma sak med Ullervadsvägen Östra, i förslaget är det
villor i rad utmed leden på vad som förut var naturmark. Gör
en tvärgata med mindre radhus istället med små tomter och ge
även singelhushåll chansen till ett lyxigt boende. Då bevarar vi
mer av grönkänslan och bygger mer varierat. Bygg ett nytt litet
område söder om kyrkan ner mot ån där man skulle kunna
breda ut sig österut i framtiden – detta istället för Åvägen som
bör utnyttjas till allmän fritid och rekreation istället. Käckestad
skulle komplettera denna utveckling naturligt.
ULLERVAD:

Läget är såpass stadsnära att det finns stor
potential, men E20 i all ära – kommunen behöver ta ansvar för
och förbättra Åsenvägen.
LUGNÅS-BJÖRSÄTER:

LIS-områden:
ȫȫ Snapenområdet väster och norr om Sjölyckan bör

i Biosfärsanda fredas från ytterligare exploatering.
Det är ett älskat stråk som ska skyddas och bevaras
för framtida generationer och här ska det verkligen
mycket till för att några som helst ingrepp ska vara
motiverade.
ȫȫ Vad gäller Västra Torsö är det ingen i kommunen som
tjänar på fler sommarstugor här. Permanentboenden
kanske, men inga fritidshusområden som i praktiken
– trots ”infrastruktur” som bryggor med mera –
stänger tillgängligheten för allmänheten.
ȫȫ Sjöberg är däremot ett område som inte är lika
allmänt och som lämpar sig bättre för mer valfri
exploatering.
ȫȫ Det är inte fel alls med fritidshusområden – däremot
bör (om möjligt) dessa ha krav på lokal anknytning
för ägarna/hyresgästerna. Så har man det för många
kolonistugeområden tex.

Bemötande
ȫȫ Flerbostadshus och radhus planeras det redan för i bland

annat Sjölyckan.
ȫȫ Område Bäckatorpet har justerats.
ȫȫ Marieforsleden uppmärksammas fortsatt som en viktig

gata och ett viktigt grönstråk i Mariestad. Plats bedöms
finnas för både nya bostäder och ett grönt nätverk om
gatans gestaltning ses över.
ȫȫ Katthavsviken är utpekat för bostäder och i viss mån

verksamheter av den typ som föreslås. Exakt utformning
av området sker under detaljplanearbetet. Intentionen
är att skapa bättre tillgänglighet och högre kvalitet på
grönstråket längs vattnet för allmänheten. En öppning
från Sjöhagaparken ner mot vattnet är också kommunen
avsikt.
ȫȫ Förslag för bebyggelse i Ullervad har justerats i viss mån.
ȫȫ Föreslagna LIS-områden har utvecklats i text och

kartor och har beskrivits ytterligare i MKB. Kommunen

har för avsikt att tillämpa en planeringsprincip där
strandlinjen fortsatt är fritt tillgänglig för allmänheten
i de LIS-områden som utpekas. Detta genom att
förlägga ny bebyggelse bortom existerande vägar i nya
områden. Hur de specifika LIS-områdenas värden, både
för friluftsliv och växt-och djurliv, ska kunna tas tillvara
och förhoppningsvis förbättras blir i förlängningen
en utformnings- och gestaltningsfråga i eventuella
detaljplaner. Biotoper, ekosystemtjänster, gröna stråk och
allmänhetens tillgång är exempel på värden som kan
säkerställas i ett senare skede av planeringsprocessen.
ȫȫ Vid Snapengården ska även nya förutsättningar i

planen möjliggöras, såsom båt- och turismverksamhet
(tex uthyrning) och tillbyggnader på restaurangen.
Området ska dock hanteras varsamt och med omsorg till
invånarnas intresse för friluftsliv. Kommunens ambition
är att stärka denna plats som friluftsområde, inte att
bygga bort dessa värden.
ȫȫ På Västra Torsö har kommunen för avsikt att

planlägga för nya bostäder, men med stor omsorg till
omkringliggande natur och det rörliga friluftslivet.
Fortsättningsvis anser kommunen att Västra Torsö har
stor potential för turism kopplat till de starka natur-,
kultur- och friluftsvärden som finns inom området. Torsö
och intilliggande skärgårdsöar hör idag till Mariestads
populäraste turistupplevelser. Kommunen vill därför
möjliggöra för ökad natur- och skärgårdsturism liksom
välkomna framtida idéer och etableringar i ett unikt
skärgårdsläge.
ȫȫ Koloniområden arrenderas ut och ägs av kommunen

vilket gör det möjligt att reglera så att lokalinvånare
får tillgång till kolonistugor och kolonilotter.
Fritidsbebyggelse styrs däremot av den fria marknaden.

Brf Sjöporten 2, 2017-06-13
Bostadsrättsföreningen anser att förläggningen av Bäckatorpet
är olämplig av följande skäl:
Gamla Ekudden är ett naturreservat
och ingår även i art- och habitatdirektivet för Natura 2000.
Tegelängens våtmark samt de betande strandängarna är ett

NATURVÅRDSSKÄL:
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viktigt fågelområde där många fågelarter rastar och häckar. Här
finns ett fågeltorn med utsikt över området. Våtmarken och
naturreservatet räknas som riksintressen inom kommunen.
I den Fördjupade översiktsplanen för Mariestad (FÖP) som
antogs av kommunfullmäktige 2013 står det: ”Kommunen strävar efter att Ekuddens naturreservat ska utökas med Tegelängens
våtmark samt de betande strandängarna fram till båthamnen
på Tidans västra strand”. Intentionen att utöka naturreservatet
i FÖP 2013 och förslaget till byggnation på Bäckatorpet i ÖP
2030 är inte förenliga med varandra. Risken är stor att fågellivet
på Tegelängen kommer att störas av förslaget om byggnation
på Bäckatorpen, därav menar bostadsrättsföreningen att det
föreslagna området är olämpligt.
Enligt översiktsplanens markanvändningskarta
(s. 81) föreslås nya vägar anläggas och förlängas så att den
föreslagna bebyggelsen kan nås från tre håll. Bostadsföreningen
vänder sig mot en utveckling som innebär att Skutvägen och
Timmermansgränd förlängs och att trafiken till det nya området
sker på den mark som idag upptas av gångvägen ut till Tegelängarna och Gamla Ekudden. Om det sistnämnda alternativet
skulle bli verklighet skulle gång- och cykeltrafik få stå tillbaka
till förmån för biltrafik. Stigen ut till Ekudden är nu ett vackert
och mycket använt gångstråk för Mariestadsborna och delar av
det skulle försvinna om förslagets trafiklösning för bostadsområdet förläggs dit.

TRAFIKSKÄL:

Brf Sjöporten 3, 2017-06-19
Bostadsrättsföreningen ifrågasätter lämpligheten av att uppföra
radhus/villor/byggnader på utpekat område på Ekudden.
Orsaken till uppfattning är:
ȫȫ Attraktionskraft och trivsel i Mariestad
ȫȫ Yttrande från ornitologer, biologer samt

friluftsmänniskor
ȫȫ Markens beskaffenhet (blålera)
ȫȫ Vidgat markbehov med tanke på till-och-från vägar

(matarvägar) samt för belysning.
ȫȫ Behovet blir större än vad som framgår av ÖP.

Mariestads attraktionskraft för både boende och besökare och
trivseln för dem som lever och verkar i kommunen grundar
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sig mycket på det sjö- och naturnära läget. Naturligtvis är det
viktigt att kunna erbjuda ett kvalitetsboende med lockande
ställen nära vattnet, men det får balanseras mot och inte störa
möjligheter till upplevelser och fritidsaktiviteter i den nära
omgivningen, vilket också i hög grad bidrar till attraktionskraft
och trivsel. Det ligger också i linje med Dacapos/universitetets
programområde ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk” och Biosfärområdets ansvar som ett modellområde med
strävan för ekologisk som social hållbarhet.
Området med fågelsjön norr om Sågaregränd borde egentligen ingått i Ekuddens naturreservat, men har av någon
anledning hamnat utanför. Med de flerhundraåriga ekarna
bildar den lilla insjön med tusentals fåglar av dussintals arter
(flera sällsynta) en unik kombination och blir kännetecken för
de olika årstiderna med stora upplevelse- och skönhetsvärden.
Det är inte bara värden för ornitologer i och utanför kommunen, utan också för de många promenerande och joggande
människorna, för skolklasser, som väljer stigen till Ekudden.
Och självklart värden även för de boende i området.
Att spränga in en kil med bostäder på ängarna mellan Sågaregränd och fågelsjön skulle inte bara störa fågellivet utan kanske
helt göra slut på det. Dessutom skulle det öppna landskapet
mellan strandlinjens sju högre lägenhetshus och Ekudden,
som får harmoni främst sett från Mariestads hamn, brytas,
och delar av ett nära rekreationsområde försvinna, ett område
endast några minuters gångväg från centrum.
Gamla Ekuddens naturreservat och Tegelängen med dess lilla
fågelsjö är en absolut pärla i centrala Mariestad och en unik
biotop i kommunen. Här finns en handfull fågelarter som i
kommunen har sin enda häckningsplats just vid denna lilla
oas. Ängsmarken mellan Tegelängens fågelsjö och bebyggelsen
på Sågaregränd är enligt ornitologerna och oss en nödvändig
buffertzon om fågelsjön ska behålla sin artrikedom. Byggs
det här med allt vad det innebär av huskroppar, matarväg och
belysning m.m. så kommer fågelsjön med stor säkerhet att
degraderas till ankdamm med lite änder, måsar och gäss medan
de mer rara arterna kommer att söka sig andra lokaler.
Vi anser därför att detta område snarast bör inkluderas i
naturreservatet så som det sedan länge planerats för och så som
står att läsa i Miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan.
4.4.10 Myllrande våtmarker näst sista stycket ”Vid planering av
dagvattensystem kan med fördel våtmarker anläggas som även
har värden för naturmiljön, något som skulle bidra positivt till

miljömålet. Positivt är också att kommunen planerar för en
utökning av naturreservatet Ekudden, med just våtmarksmiljöer. ”
Vi ställer oss också frågande till hur genomarbetat förslaget
med Bäckatorpet är, då det inte finns med på kartorna eller
med ett ord nämns i MKB:n publicerad 2017-02-10. Det tyder
enligt vårt menande på att området lagts till i översiktsplanen
efter att miljökonsekvensanalysen gjorts. Vi ifrågasätter också
lämplighet att bygga här med tanke på markens beskaffenhet
och kanske framför allt på översvämningsrisken vid höga
vattenflöden. Det syntes inte minst vid översvämningarna år
2000/2001 då vattnet gick över Tegelängen och ända upp till
Ekuddenvägen. Detta finns bra beskrivet i kommunens Klimatanpassningsplan antagen i kommunfullmäktige 2017-01-13.
På sidan 28 finns bra illustrationer på att det tilltänkta området
Bäckatorpet ligger illa till vid både 100- och 200-årsnivåerna.

Gustav Kinnefors, 2017-04-13
Ifrågasätter området Bäckatorpet eftersom kommunen försäkrat sjöutsikt vid försäljning. Värdet kommer sjunka drastiskt.

Eva Holmberg, 2017-06-07
Ifrågasätter området Bäckatorpet eftersom det kommer att
störa fågellivet i Tegelängens våtmark. Förslaget står också i
strid med tidigare kommunalt förslag (2012) om att Ekuddens
naturreservat ska utökas med Tegelängens våtmark samt de
betade strandängarna fram till båthamnen på Tidans västra
strand.

Bengt Kron, 2017-06-07
Ifrågasätter området Bäckatorpet eftersom det kommer att
störa fågellivet i Tegelängens våtmark. Förslaget står också i
strid med tidigare kommunalt förslag (2012) om att Ekuddens
naturreservat ska utökas med Tegelängens våtmark samt de
betade strandängarna fram till båthamnen på Tidans västra
strand.

Rikard Skarin, 2017-06-09
Ifrågasätter området Bäckatorpet. Idag är det en mycket lyckad

och naturlig avslutning mellan privat mark och naturmark
som utgör ett mycket tillgängligt och populärt område för
Mariestadsborna. En bebyggelse här minskar tillgängligheten,
tar naturmark i anspråk och lämnar en oönskad baksida mot
naturområdet. Detta tilltänkta sår i naturen krönts sedan med
en bilväg som ytterligare tar anspråk från gångstråken och
minskar tillgängligheten ytterligare.

Egon Vikström, 2017-06-16
Ifrågasätter området Bäckatorpet. Fågellivet påTegelängarna
är omfattande och skulle inte åla en alltför nära bebyggelse av
bostäder. Fågellivet kommer att störas avsevärt. Vi är många
Mariestadsbor som promenerar och cyklar på den fina gångoch cykelvägen ut mot Tegelsjön och -ängarna. En ev. bilväg
som skulle gå fram på denna väg skulle vara högst olämplig för
fågellivet. Kommunen måste värna om denna fina naturresurs.

Åsa och Anders Tyyni, 2017-06-19
Ifrågasätter området Bäckatorpet. Ekuddens karaktär med
öppna obebyggda fält, odlingsmark, kor, får och fåglar gör det
unikt och är en stor tillgång för Mariestadsbor och turister för
fritid och rekreation. Att fortsätta bebyggelse längre in mot
naturreservatet riskerar att påverka djurlivet och förstöra vår
upplevelse av orörd natur. Naturmark och sammanhängande
gröna ytor behövs för våra sinnen och detta ges idag Mariestads
innevånare genom det lättillgängliga Ekuddenområdet.
Scouterna använder området under i stort sett hela året.
Många turister på campingen uppskattar och väljer Ekudden
för känslan av naturupplevelse och dess unika läge vilket till
stor del skulle förstöras om fortsatt byggnation blev realitet.
Översvämningsrisken är stor, likt den som var vintern
2000/2001.
Enligt Översiktsplan 2030 föreslås 15-20 radhus på Bäckatorpet. Ett i sammanhanget litet tillskott av bostäder för ett
mycket dyrt ”naturpåverkanspris”. I samma förslag på sidan
85 finns en obegriplig och verklighetsfrämmande beskrivning
bla om hur en utbyggnad på naturmark (Bäcken) ”ger ökad
tillgänglighet och öppnar upp sambanden mellan bebyggelse
och natur.”
2003 var vi en hemvändarfamilj från Göteborg som lockades
av kommunens då fina satsning på Smedjehagen - exklusivt
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sjönära boende. Stora tomter med utsikt över öppen ängsmark
där man här och var kunde skymta Vänern. Det lovades då att
det inte skulle byggas på ytan som nu föreslås. Vi köpte således
en tomt, byggde vårt hus och har sen dess vårdat hus och trädgård och älskat utsikten från huset och tomten. Varje dag, året
om, går, cyklar, springer och åker människor förbi oss på väg
till Ekuddens naturreservat för att ta del av den fina naturen.
Det känns inte heller moraliskt rätt att nu planera för att bygga
bort den exklusivitet man en gång sålt in till kommuninnevånarna.
I Miljökonsekvensbeskrivningen 2017-02-10 utför av
Ramboll påpekas att ”Byggnation i naturbetesmarker påverkar
naturvärden negativt och bör kunna undvikas eftersom det
inte är brist på tillgänglig annan mark i Mariestads kommun”.
Området Smedjehagen och bort emot Tidans mynning
har varit under uppbyggnad i ca 14 år. Det är så skönt att alla
byggprojekt äntligen blivit färdigställda. Det är viktigt att få
lugn och ro och låta människor och natur vila. Att fortsätta
exploateringen av bostäder nordväst upp mot Naturreservatet
skulle kännas fruktansvärt för boende och många andra Mariestadsbor.

Sven Andersson mfl., 2017-06-20
Ifrågasätter området Bäckatorpet. Som bakgrund sålde
kommunen oss tomter (Färjan 2 och Färjan 3) med argumenten, drömläge med fri sikt, öppna vyer och exklusiva utsikter
över Vänern, något som påpekades inte bara i flertal diskussioner utan också i bilder, översiktsplaner, grönprogram etc.
Med detta som grund valde vi att satsa och arkitektrita våra
hus för att möta kommunens krav på att ha en enhetlig vy mot
vad som är en viktig randzon med naturvärden som krävde
särskild visad hänsyn. Det påpekades om och om igen att det
var absolut ingen risk att det skulle bli aktuellt för nybyggnation norr om våra hus. Argument användes såsom; ”Vi kan ju
inte sälja er en tomt med argumentet drömläge, för att sedan
bygga framför er igen ”, ”Om det i längre framtid blir aktuellt
att bygga på Ekudden, så lär det bli i den västra delen där det
är betydligt mer lämpligt”. Kommunens skäl då var biologiskt
värde på platsen, rekreativt värde, markens olämplighet samt
att det finns fornfynd på Ekudden.
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Roger Bergqvist, 2017-06-22
Ifrågasätter området Bäckatorpet. När jag och min familj fick
erbjudande om en ledig tomt på Smedjehagen 2009/2010
gjorde vi som de allra flesta andra personer/familjer som fått
motsvarande erbjudande. Dels tog vi del av det materiel i
form av det som kommunen hade att erbjuda i skrift ”Ekudden-exklusivt sjönära boende-” med tillhörande skisser med
tydligt angivna detaljer i väster som ”friluftsäng, våtmark
samt övergångszon”. Lika tydligt framgår infrastruktur i form
av vägar samt specifikt återvändsgata ut mot friluftsängen.
Samma återvändsgata som för övrigt återfinns i detaljplanen
för området. Dels frågade vi ett flertal tjänstemän i Mariestads
kommun hur planeringen för framtida bebyggelse såg ut. Det
samstämmiga svar vi fick var att förutom det som återfinns i
detaljplan ”Ekudden etapp 6, 7 ,8 2007-11-26” kommer det
aldrig mer att byggas något i Smedjehagen eller dess närhet i
form av fritidsområden och naturskyddsområde. Utifrån de
beslut som har fattats i Kommunfullmäktige och tjänstemännens svar beslutade vi oss för att köpa en tomt.
I det av Kommunfullmäktige 2009 antagna ”Mötesplats Mariestad, Områdesbeskrivningar, Grönyteprogram
2” beskrivs och framhålls Tegelängsfältets unika karaktär.
Vidare står det i samma dokument under rubriken framtid
”Tegelängsfältet har fem värden som är oundgängliga för
Mariestads Kommun:
ȫȫ Det stadsstrukturella läget
ȫȫ Fältets fria och öppna karaktär
ȫȫ De biologiska/ekologiska värdet som randzon till

naturreservatet Ekudden
ȫȫ Fältets funktion som skyddszon åt fågellivet på

våtmarken Tegelängen
ȫȫ De rekreativa (befintliga och potentiella) värdena
ȫȫ Det är essentiellt att dessa fem värden bevaras samt

utgör en grund för framtida skötsel och utveckling.”
I ÖP 2030 har detta tydligen missats helt avsiktligt. Nu heter
det istället att ”Bebyggelsens möte med naturen behöver en
medveten gestaltning som inte lämnar gränsen obearbetad och
ger intryck av överbliven baksida.”

Ralf Vestman, 2017-06-22
Ifrågasätter området Bäckatorpet.
1.

2.

3.

Den siktlinje som går längs gamla åkerkanten och
numera befintlig byggnation/fastighetsgräns upplevs
inte som påträngande. Utökas byggrätten enligt förslag
kommer nytillkommen bebyggelse inkräkta på området Bäcken med dess kultur/friluftsliv samt på befintlig
bebyggelse utmed Smedjevägen.
I enlighet med medsänt intresseanmälan från Mariestads
kommun planerades och placerades bostäderna i samförstånd med kommunen utifrån detta. Ytterligare byggnation utanför de redan befintlig, medför att befintliga
fastigheters värde sjunker.
Den öppna ytan/ängen inrymmer idag ett rikt djurliv
och är ”inflygningslinje” för fågel mot den konstgjorda
fågelsjön samt tegelängen.

Ricard Souma, 2017-06-22
Bebyggelse av Bäckatorpet med 15-20 radhus är synnerligen
olämpligt av flera skäl: Gamla Ekuddens naturreservat är
ett mycket populärt strövområde för boende i Mariestad,
Tegelängens våtmark med sitt rika fågelliv skulle påverkas
mycket negativt av en utökad bebyggelse samt fordonstrafik i
närområdet, de betade strandängarna skulle försvinna mm.

Kent Alpsten och Kristina
Andersson, 2017-06-26
Ifrågasätter området Bäckatorpet. Anser att kommunen lurat
dem som köpare då marknadsföringen för området Smedjehagen bla var fri utsikt mot friluftsäng. I och med samrådsförslaget förstörs utsikten och även djur- och växtlivet samt att
trafiksituationen kommer försämras.

Anders och Anna Dahlberg, 201706-26
Ifrågasätter området Bäckatorpet. Anser att kommunen lurat
dem som köpare då marknadsföringen för området Smedjehagen bla var fri utsikt mot friluftsäng. I och med samrådsförslaget förstörs utsikten och även djur- och växtlivet samt att
trafiksituationen kommer försämras.

Bemötande
ȫȫ Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar nya

bebyggelseområden. Inom dessa områden är det möjligt
att pröva ny bebyggelse med varierat innehåll enligt
riktlinjerna. Hur byggnader ska placeras inom dessa
områden och hur mycket bostäder som kan rymmas
utreds mer detaljerat i efterkommande detaljplanearbete.
ȫȫ Bebyggelseförslaget i översiktsplanen inkräktar

inte på varken riksintresse för friluftsliv eller Natura
2000-området, men kommunen instämmer att förslaget
ligger nära Tegelängen och att byggnation riskerar att
skada naturvärdena. Tegelängen har höga naturvärden
och hyser ett stort antal rastande arter och kommunen
instämmer att byggnation kan få fåglarna att undvika
området om störningen blir för stor.
ȫȫ Förslaget Bäckatorpet har därför efter samråd både

ändrat utformning och separerats till tre mindre
områden. Kommunen ser området som ett attraktivt
område för tätortsutveckling, men avvägningar
har gjorts av naturskäl, med hänsyn till de boende,
markförhållanden samt av rekreationsskäl. Tidigare
utgjordes förslaget av en lång länga med ny bebyggelse.
Denna länga har halverats och slutar vid Tegelvägens
norra mynning, således är bebyggelse framför
Sågaregränd inte aktuellt. Fortsättningsvis har förslaget
fått tre etapper pga deras tre olika karaktärer, dessa
presenteras mer ingående i utställningshandlingen.
ȫȫ Kommunen har som ambition att utöka Ekuddens

naturreservat med Tegelängens fågelområde.
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FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Vattenfall, 2017-06-16

Svenska kraftnät, 2017-06-12

Vattenfall Eldistribution AB har en befintlig 130 kV luftledning i kommunens södra del. I dagsläget har vi inga planer på
ombyggnad/nybyggnad av våra anläggningar.

Svenska kraftnät konstaterar att Svenska kraftnäts 400 kV-ledning inte återfinns i kommunens hänsynskarta. Eftersom
stamnätsledningen utgör essentiellt planeringsunderlag önskar
Svenska kraftnät att ledningen synliggörs i planunderlaget
samt att deras anläggning omnämns under stycket om energiförsörjning (sidorna 127 och 128 i samrådshandlingen).
Svenska kraftnät noterar att kommunen planerar för ny
bebyggelse i anslutning till deras 400 kV-ledning norr om
Låstad samt norr om Tidavad. Svenska kraftnät önskar att
kommunen tar motsvarande hänsyn vid planering av ny
bebyggelse invid befintliga och planerade stamnätsledningar
som Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar.
På sidan 136 i samrådshandlingen anges att ett skyddsavstånd om 75 meter rekommenderas till ledningar på 220 kV.
Svenska kraftnät vill framhålla att för att säkerställa att Svenska
kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse där
människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en
220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning.
Dessa avstånd är baserade på maximerat årsmedelströmvärde och är att anse som en rekommendation till beslutande
myndighet. Vi vill förtydliga att de avstånd vi angett på 80
respektive 130 meter gäller då det är en ledning. För avstånd
utifrån en lednings faktiska årsmedelströmvärde krävs en
magnetfältsberäkning. Svenska kraftnät utför beräkningar för
sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn, det vill säga 0,4
mikrotesla.
Svenska kraftnät noterar att kommunen har tagit fram
förslag på cykelleder i nära anslutning till vår ledning. Inför
anläggning av gång-/cykelväg, staket och belysningsstolpar i
anslutning till stamnätsledningen önskar Svenska kraftnät bli
kontaktade i ett tidigt skede för samråd avseende anläggningarnas placering och utformning. Generellt önskar Svenska
kraftnät att samråd ska hållas när åtgärder planeras inom 250
meter från stamnätsledningar.

Bemötande
ȫȫ Text om Svenska kraftnäts anläggning skrivs till

utställningsskedet samt att Svenska kraftnäts ledning på
400 kV åskådliggörs i hänsynskartan.
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Vid framtida planering och byggnation skall hänsyn tas till
Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter. Enligt dessa skall
exempelvis säkerhetsavståndet till byggnad från spänningsförande ledare vara minst 20m för en 130 kV ledning. (Avståndet
uppgavs i yttrandet till 10m, Vattenfall justerade dock detta
senare till 20m).
Beträffande elektromagnetiska fält finns inga fastställda
gränsvärden utan vi förutsätter att försiktighetsprincipen
tillämpas av exploatörer och kommun vid uppförande av ny
bebyggelse nära våra befintliga kraftledningar.

Bemötande
ȫȫ Vattenfalls befintliga luftledningsanläggning (130 kV)

beskrivs till utställningsskedet.

Västra Götalandsregionen, 201706-21
Avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur yttrar sig i första
hand ur ett kollektivtrafik- och infrastrukturperspektiv. Yttrandet har stämts av med Västtrafik och synpunkter från Västtrafik
finns inarbetade i vårt remissvar.

Regionala mål och strategier, utgångspunkter för
yttrandet
I Västra Götaland har det i bred samverkan tagits fram ett
flertal mål och strategier som är regionens och kommunernas
gemensamma prioriteringar vad det gäller regionens utveckling. Övergripande är Vision Västra Götaland – Det goda livet.
Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo, verka och
leva i och invånarna i Västra Götaland ska ha bra förutsättningar att ta del av arbete, utbildning och livskvalitet. Investeringar i transportinfrastrukturen ska bidra till att fler personer når en större arbetsmarknad och ge förutsättningar för
effektiva och hållbara person- och godstransporter. Yttrandet
utgår i första hand från Regionalt trafikförsörjningsprogram

för Västra Götaland 2017-2020, Regional plan för transportinfrastrukturen och Målbild tåg 2035.
Västra Götalandsregionens långsiktiga mål för persontransporter är att andelen hållbart resande ska öka och
kollektivtrafikresandet fördubblas. En fördubbling av antalet
resor är ett av delmålen fram till 2025. För att åstadkomma
detta behöver förutsättningarna för att resa kollektivt förbättras. En grundläggande faktor för ett ökat kollektivt resande är
att invånarna i regionen i allt större utsträckning bor nära de
gemensamt prioriterade kollektivtrafikstråken. Det är, enligt
trafikförsörjningsprogrammet, en gemensam målsättning
mellan kommunerna och region att förlägga merparten av
kollektivtrafikens resurser till dessa stråk.
Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för transportsystemet läggs
fast. Att våra transporter idag använder mycket energi, samt
ger stora utsläpp av koldioxid och andra emissioner är delvis
en konsekvens av vår utspridda bebyggelsestruktur. Om ny
bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk
ger det möjlighet för fler att använda cykel, gång och kollektivtrafik för sina resor. Skolor, handel och service bör ligga
i knutpunkter. Vilken typ av bostadsbebyggelse som byggs
påverkar underlaget för kollektivt resande. Större handelsområden bör på samma sätt, i möjligaste mån, koncentreras till
redan bebyggda områden. Externa handelsområden är svåra att
försörja med kollektivtrafik i tillräcklig grad och till en rimlig
kostnad för att konkurrera med bilen.

Allmänt
Mariestads kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan med fokus på att utveckla kommunen till en attraktiv
bostadskommun i Skaraborg. Översiktsplanens övergripande
princip är att stärka kommunikationsmöjligheterna till redan
bebyggda områden och att lägga ny bebyggelse längs stråk som
har utbyggd infrastruktur. Sammantaget har kommunen som
övergripande mål att främja och effektivisera hållbara transporter för att minska miljöutsläppen. Det är positivt och i linje
med Västra Götalandsregionens mål och strategier.
Mariestads kommun uttrycker att man vill vara en modern,
miljömedveten och framtidsinriktad kommun. En av de fyra
grundprinciperna för den fysiska planeringen föreslås vara
att bygga längs befintlig infrastruktur och service. Samtidigt
förslår översiktsplanen bebyggelseutveckling i kommunens

alla delar, från förtätning i tätorterna till sjönära lägen och i
jordbrukslandskapet. I inledningen av förslag till plan framgår
att det krävs konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan,
underlätta för hållbara livsstilar och ge förutsättningar för ett
mer inkluderande samhälle, vilket är positivt och linje med
regionala klimatmål. Samtidigt framgår det inte tydligt hur
kommunen avser arbeta konkret med dessa frågor, vilket gör
att det är svårt att följa den röda tråden i planen. För att planen
ska bli ett tydligare styrdokument för kommunen och vara
ett starkare underlag i samverkan med regionala parter såsom
Västtrafik och VGR hade det varit önskvärt med ökad tydlighet i prioritering vid målkonflikter - för omställningen till ett
mer hållbart samhälle.
Det är positivt att kommunen i sitt förslag till översiktsplan
kopplar till nationella och regionala mål och att vikten av de
mellankommunal/delregional samverkan lyfts fram på flera
ställen i dokumentet.

Kollektivtrafik- och infrastrukturperspektiv
I kapitel Planering och hållbar utveckling lyfts på ett tydligt
sätt att lokala initiativ kring industriell förnyelse och bättre
ekonomisk utveckling är viktiga, men att dessa inte får äventyra de andra dimensionerna genom ökad klimat- och miljöpåverkan. Det är ett tydligt och positivt ställningstagande. För
att vara ett stöd i framtida prioritering hos kommunen ser vi
positivt på att målavvägningar likt denna ges ett större genomslag i översiktsplanen.
Under kapitel Regionala sammanhang beskrivs vikten av
att underlätta pendling till Lidköping och vidare mot Trestad,
mot Värmland och Örebroregionen samt förbi Skövde mot
Jönköping, Borås och Göteborg. Detta för att utvidga Mariestads lokala arbetsmarknad. Vi ser positivt att kommunen
sätter in kommunen i detta regionala sammanhang. I de olika
regionala stråken har kollektivtrafiken olika god konkurrenskraft och potential. Vi hade gärna sett att översiktsplanen lyfte
upp denna potential och prioritet för kollektivt resande där
förutsättningarna för detta är goda.
I samma stycke står att Länsstyrelsen tar beslut om länsplan
för den regionala infrastrukturen. Västra Götalandsregionen
tar fram och beslutar om Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. Både Nationell plan för transportinfrastruktur och Regional plan för transportinfrastrukturen är just nu under revidering och de nya planerna innefattar
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åren 2018-2029.
Under stycket Kollektivtrafik ser vi gärna att det regionala
trafikförsörjningsprogrammet lyfts fram. I texten i förslag till
plan finns hänvisningar till delregionalt ägarråd och kollektivtrafikprogram som inte längre är aktuella då kollektivtrafikens
organisation och styrning förändrats sedan 2012. För dialog
och samverkan kring strategiska frågor för kollektivtrafikens
utveckling är kommunerna nu organiserade i fyra delregionala
kollektivtrafikråd, som sedan enas genom BHU (Beredningen
för hållbar utveckling). Skaraborg har genom BHU ställt sig
bakom det reviderade trafikförsörjningsprogrammet 20172020 med utblick till 2035. Det är därmed det gemensamma
dokumentet för kommuner och region för planering av kollektivtrafikens utveckling och hållbart resande.
Det är positivt att kommunen under kapitel fyra Principer
för planeringsarbetet anger att ny bebyggelse bör lokaliseras i
områden och stråk som idag är försörjda av infrastruktur och
service. Det tolkar vi som att service även innefattar befintliga kollektivtrafikstråk. Samtidigt noterar vi en motsättning
i och med att kommunen föreslår en bebyggelseutveckling i
kommunens alla delar.
Under kapitel Bebyggelse skriver kommunen att målkonflikter mellan olika aspekter på hållbar utveckling behöver utredas.
Vi delar den uppfattningen och ser att en sådan analys med
fördel skulle kunna inrymmas i översiktsplanen för att vara ett
stöd för framtida fysisk planering. Den utbyggnad i bystrukturer och i LIS-områden som kommunen föreslår är generellt sett
svår att kollektivtrafikförsörja och för dessa områden hade vi
gärna sett ett resonemang kring möjligheter att på annat sätt nå
ett hållbart resande.
Kapitel Kommunikation: I stycket Kollektivtrafik finns
önskemålet om att utöka möjligheterna att resa med regiontrafikens periodkort över länsgräns. Detta är en viktig fråga även
för VGR/Västtrafik. Redan idag kan resenärer åka på Västtrafiks kort Flerkommun+ över länsgräns, men biljettgiltigheten
är inte ännu löst på alla tåg.
Stycke Cykelinfrastruktur: Investeringar i gång- och cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet och medfinansiering
i det kommunala vägnätet sker via den regionala planen för
transportinfrastruktur. Planeringsprocessen för investeringar i
gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet sker enligt en
process som framgår av Västra Götalandsregionens Cykelstrategi.
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Bemötande
ȫȫ Kommunens utgångspunkt i arbetet med översiktsplanen

är de övergripande principerna som bland annat
bygger på Vision 2030, bostadsförsörjningsprogram,
klimatanpassningsplanen och landsbygdsstrategin. I
de övergripande principerna visar Mariestad ett tydligt
fokus mot mer hållbara samhällen. Kommunen har även
det nytänkande projektet Test- och demostrationsplats
Mariestad som visar på nya sätt att tänka för att klara att
leva mer hållbart på landsbygden. Kommunen önskar i
det fortsatta arbete ha ett nära samarbete med VGR för
bla nya former av kollektivtrafikförsörjning.
ȫȫ Kommunen föreslår utveckling i delar av hela kommunen

men i första hand i lägen där infrastruktur och ett visst
serviceutbud redan finns. En grov analys har gjorts initialt
för att se vilka utbyggnadsområden på landsbygden som
är lämpliga. Analysen innefattade befintlig kollektivtrafik,
möjlighet till kommunal VA-anslutning, befintligt
vägnät mm. Detta har sedan utmynnat i föreslagna
bebyggelseområden.
ȫȫ Utbyggnad av LIS-områden kommer kräva visst tillköp av

tjänster från Västtrafik. För radbyarna finns skolskjuts och
här kan tillköp också göras. Dessa områden är dock en
mindre del av den totala mängd utbyggnadsområden. De
flesta är mer centralt belägna där det idag finns ett väl
utbyggt kollektivtrafiknät.
ȫȫ Övriga synpunkter justeras där det bedöms som relevant.

Metsä Tissue, 2017-06-09
I dokumentet Översiktsplan 2030 som finns på Mariestad
kommuns hemsida framgår det på sidan 81 att delar av vårt
industriområde samt områden runt vår verksamhet ringas
in som ”Tätortsnära Naturmark.” Vi anser att ambitionen
med ”Biotopstad” i grunden är bra både för vårt företag och
kommunen som helhet, men önskar att området begränsas till
bokskogen närmast bebyggelsen.
Att göra naturmark av Metsä Tissues industriområde är inte
att möjligt då vi inte kan tillåta att allmänheten får tillträde till
vårt område. Det område som är föreslaget skulle dessutom
helt begränsa våra möjligheter till en framtida expansion av
verksamheten, vilket vi härmed bestrider.

Bemötande
ȫȫ Området justeras.

Mariestads Fågelklubb (MF),
2017-06-18
Övergångszon
Sedan starten av våtmarken Tegelängen 1999 har vi i MF
många gånger lyft fram hur viktigt det är med en övergångszon mellan befintlig bebyggelse och Tegelängen. Precis detta
område är nu markerat i den nya Öp 2030 som en tänkt
nybyggnation benämnd Bäckatorpet. Vi inom styrelsen för
MF tycker att det vore mycket olyckligt om dessa planer sätts
i verket. Det skulle störa fågellivet både i själva våtmarken och
på omgivande öppna marker som också hyser en hel del fåglar
både vår, sommar och höst. Här följer ett citat från ett möte
med kommunen rörande Tegelängen och strandängarna från 7
september 2011, anteckningarna skrevs av Håkan Magnusson,
bl.a. står följande: ”De i övergångszonen upplagda massorna
har nu torkat så att det är möjligt att beträda dem. Risken
finns nu att människor som rör sig i området kommer för
nära våtmarken och stör häckande fågel. Detta gör att många
arter kommer att försvinna från området. Det är därför nu
viktigt att lyfta frågan om hur området ska utformas. I de
tidigare diskussionerna kring utvecklingen av Ekudden har
det betonats vikten av en övergångszon mellan Tegelängen och
bostäderna och denna har setts som en del av projektet.”.

Unikt läge
Det är inte många städer som har en så fin fågellokal bara ”ett
stenkast” från centrum. När man promenerar förbi Tegelängen
så går man ”mitt i naturen” och ändå så nära stadskärnan. Helt
klart ovanligt! Det märks ju också tydligt att det inte bara är vi
fågelskådare som uppskattar området, mängder av Mariestadsbor och även ”turister” besöker området regelbundet.

Skolorna
Det finns i detta område en fantastisk chans för Mariestads
elever i alla möjliga klasser att på nära håll få studera ett rikt
fågelliv, och se hur en mindre våtmark fungerar. Det finns
också ett flertal intressanta växtarter och insekter i direkt

anslutning till våtmarken. Bland blommor t.ex. cikoria, en art
som man annars mest ser på Öland och Gotland. Flera arter
fjärilar är också noterade.

Våtmarken behövs
Biotopen i och runt själva dammen är helt avgörande för
ganska många fågelarter. För även om Vänern ligger precis
intill, så är det ett flertal arter som behöver små öar och gärna
en liten våtmark där de kan placera sina bon. Det är fr.a. vissa
dykänder, tärnor och gäss som hellre håller till vid öarna ute i
Vänern.

Fågellivet är riktigt bra
MF har ett digert material sedan starten 1999. Årsrapporten
om Tegelängen för 2016 är nyligen publicerad, den är alltså
nr 18 där man kan läsa utförligt om allt som setts under året.
Under åren har vi sett 141 fågelarter i det lilla våtmarksområdet. Det är imponerande! Utav dessa är det flera arter som
inte konstaterats häcka någon annanstans i kommunen;
årta, skedand, snatterand och större strandpipare. Ytterligare
några arter som endast häckat på någon enstaka annan plats
i kommunen – dessa är rörhöna, rödbena och vigg. Sedan
har också många mer eller mindre ovanliga arter setts rasta i
våtmarken, eller passerat precis förbi.

Utökat naturreservat
Sen vill vi gärna lyfta fram en positiv sak som står i ”Fördjupad
översiktsplan Mariestad 2013-2030”. Vi citerar ”kommunen strävar efter att Ekuddens naturreservat ska utökas med
Tegelängens våtmark samt de betade strandängarna fram till
båthamnen på Tidans västra strand” (sid 28) . Samma text står
sedan på sid 36, när det gäller kommunens ambition!

Sammanfattning
Sammantaget vore det väldigt olyckligt att bygga närmare
våtmarken. Redan nu tycker vi att smärtgränsen är nådd för
vad fåglarna tål. Om det byggs ännu närmare så tror vi att det
oundvikligen tar stor skada för fågellivet. På informationsmötet 9/5 2017 pratades det om att den planerade nya byggnationen skulle utgöra ”ett avslut” av de befintliga bostäderna, men
vi tycker att de hus som nu redan finns är ett bra avslut som det
är! Alla tillskott är tyvärr av ondo. En annan sak är väl vad man
gör med övergångszonen, om det förhoppningsvis inte blir fler
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hus. För länge sedan pratade vi om kanske en stig som går strax
utanför hustomterna, och kanske stängsla in ett nytt område.
Denna stig bör då gå så långt från våtmarken som möjligt, detta
är dock endast lite funderingar inom MF.

Bemötande
ȫȫ Förslaget Bäckatorpet har efter samråd ändrat utformning

och separerats till tre mindre områden. Kommunen ser
området som ett attraktivt område för tätortsutveckling,
men avvägningar har gjorts av naturskäl, med hänsyn till
de boende, markförhållanden samt av rekreationsskäl.
Tidigare utgjordes förslaget av en lång länga med ny
bebyggelse. Denna länga har halverats och slutar vid
Tegelvägens norra mynning, således är bebyggelse framför
Tegelängen inte aktuell. Fortsättningsvis har förslaget
fått tre etapper pga deras tre olika karaktärer, dessa
presenteras mer ingående i utställningshandlingen.
ȫȫ Kommunen har som ambition att utöka Ekuddens

naturreservat med Tegelängens fågelområde.

Mariestads friluftsklubb, 2017-0622
Styrelsen för Mariestads Friluftsklubb (MFK) har med förvåning tagit del av förslaget till Översiktsplan 2030 som är ute på
remiss för närvarande. Snapen föreslås bli ett LIS-utredningsområde. LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Exempel på redan beslutade LIS-områden i kommunen är
Sjöängen, Laxhall-Brommösund och Sundsören-Ekenäs.
I fördjupad översiktsplan för norra Mariestad beslutad 2010
anges under ett avsnitt om grönstruktur att ”bevara och utveckla
Snapens friluftsområde för friluftslivets ändamål”.
Snapens friluftsområde är ett stort och populärt rekreationsområde som uppskattas av många Mariestadsbor men också
människor från annat håll.
Området har många kvaliteter, för att nämna några: Snapens
friluftsanläggning med bad, servering och motionsspår. Många
idrottsföreningar utöver MFK har sin fysiska träning förlagd
till området genom de många möjligheter som står till buds.
Både skolor, företag och Friluftsfrämjandet förlägger aktiviteter i anslutning till Snapens friluftsanläggning. De mångåriga
motionspromenaderna för barn och vuxna är uppskattade och

48

MARIESTAD ÖP 2030 | GRANSKNINGSHANDLING | 2018-02-26

har ca 200 startande varje söndag. Inte minst att möta våren med
kaffekorg i blåsippsbackarna vid Rörvik är en årligen återkommande utflykt för många Mariestadsbor.
Folkhälsoarbete är ett fokusområde som i alla avseenden lyfts
fram nationellt. Det förutsätter gemensamma planer och samverkan mellan såväl kommuner, landsting/regioner, hälso- och sjukvård som lokala idrottsföreningar. Att avstå denna möjlighet till
rekreation, folkhälsoaktiviteter och motionsmöjligheter genom
att föreslå Snapen till ett LIS-utredningsområde anser MFK vara
ett missgrepp i planeringen.
Medlemmar i Mariestads Fyrsällskap har på ett förtjänstfullt
sätt renoverat flera fyrar och sjömärken i området. De har genom
renoveringen lyft fram och tagit vara på de traditioner som
Mariestad har som en sjöstad.
Behovet av att säkerställa tillgången till naturområden i
samhällsplaneringen ökar när en tätort byggs ut och mark tas
i anspråk för exploatering. Vilket även konstateras i förslaget
under rubriken Tätortsnära natur, där Snapens friluftsområde
identifierats som ett område viktigt att värna. Redan nu har del
av det tätortsnära skogsområdet Nolskogen, som
tidigare kunde användas för skogspromenader och andra
friluftsaktiviteter, tagits i anspråk för utbyggnadsplanerna av ca
500 bostäder i Sjölyckan söder om järnvägen.
MFK avstyrker förslaget att Snapens friluftsområde anges som
ett LIS-utredningsområde i Översiktsplan 2030.
MFK yrkar på att området norr om järnvägen i översiktsplanen
ska redovisas som ett värdefullt tätortsnära naturområde med
stora rekreationsmöjligheter.

Bemötande
ȫȫ Föreslagna LIS-områden har utvecklats i text och kartor

och har beskrivits ytterligare i MKB. Kommunen har för
avsikt att tillämpa en planeringsprincip där strandlinjen
fortsatt är fritt tillgänglig för allmänheten i de LIS-områden
som utpekas. Detta genom att förlägga ny bebyggelse
bortom existerande vägar i nya områden. Hur de specifika
LIS-områdenas värden, både för friluftsliv och växt-och
djurliv, ska kunna tas tillvara och förhoppningsvis förbättras
blir i förlängningen en utformnings- och gestaltningsfråga i
eventuella detaljplaner. Biotoper, ekosystemtjänster, gröna
stråk och allmänhetens tillgång är exempel på värden som
kan säkerställas i ett senare skede av planeringsprocessen.
ȫȫ Vid Snapengården ska även nya förutsättningar i planen

möjliggöras, såsom båt- och turismverksamhet (tex

uthyrning) och tillbyggnader på restaurangen. Området
ska dock hanteras varsamt och med omsorg till invånarnas
intresse för friluftsliv. Kommunens ambition är att stärka
denna plats som friluftsområde, inte att bygga bort dessa
värden.

STF Norra Skaraborg, 2017-06-22
Förtätning i tätorterna är bra. Men det behövs en kartläggning
om vilka grönområden/parker/karaktärsträd som är viktiga för
det lokala klimatet, biologiska mångfalden, stadsbilden mm.
Detta för att inte tappa värden som det ”gröna” ger staden och
ekosystemet. I avsnittet ”Blå- och Grönstruktur” framgår att
man vill säkerställa detta, men det framgår inte hur och var.
Ett föreslaget utbyggnadsområde ”Bäcken” är tveksamt då det
inkräktar på Gamla Ekuddens naturreservat med Tegelängen.
En tydlig gräns mellan befintlig bebyggelse och fågelängen, som
är syftet är bra men borde kunna skapas på annat sätt än med
ytterligare bebyggelse.
Karaktären på den byggda miljön har ett kulturvärde som vi
skall behålla och vårda/utveckla. Det gör våra orter attraktiva
inte bara att bo i, utan också att besökas av turister.
Planberedskapen är viktig men befolkningsprognosen tyder
inte på någon större ökning. Därför är det viktigt att utbyggnad
sker i de områden, som skapar minst konflikter med natur och
kulturvärden och som i första hand stödjer underlaget för service
och kollektivtrafik.
Föreslagna LIS områden, de så kallande utredningsområdena
är strandnära men det är svårt att se på vilket sätt de kan bidra till
utvecklingen på landsbygden, utöver det att tron på att sjönära
lägen kan attrahera till bosättning så att vi får fler skattebetalare
i kommunen. Det område som kallas ”Snapen” kan inte kallas
LIS. Det ligger ju i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
Förvisso strandnära men inte landsbygd. Här är det viktigt att
exploateringen inte förstör den turistiska attraktionen utan att
Mariestad förblir ett attraktivt besöksmål. Generellt är bebyggelse utanför tätorterna extra svåra att försörja med kollektivtrafik på ett energieffektivt sätt. Ökat resande med bil ökar på
utsläppen av CO2 mm.
Vi har några områden/mindre orter som är attraktiva turistmål. För att förbli detta är det viktigt att verksamheter och
service kan stärkas i orten. Detta måste vägas mot ”plats för
turister”. Utan en levande bygd bli även det turistiska utarmat.
Fyra principer för planeringsarbetet (sid 34) anges i punkterna

A-D. De är jämfört med de fem målen i Vision 2030 (sid 18) mer
begränsade. För att öka attraktiviten som besöksmål är utvecklingen av samarbetet med universitet viktigt och hur det syns i
ÖP. Kan de studerande hitta utrymme för att utveckla sina idéer
och kunnande i sin närhet? Detta kan stärka ”ledande inom
hantverkets akademi” och ”centrum för trädgårdens hantverk”.
Ett av kommunens stora besöksmål är våra vattendrag och
sjöar och då inte minst Vänern. Samarbetet om Vänern får ett
litet utrymme i planen. Här har vi bl. a. en endemisk laxart, som
måste vårdas samtidigt som fisketurismen och båtturism bör
utvecklas på ett miljömässigt acceptabelt sätt. På sid. 40 nämns
fågelskyddsområden men för fisk finns inget nämnt. Här finns
både Tidanöring och Gullspångslax som borde vara av nationellt intresse, men framför allt är en attraktion för våra vatten.
Generellt så är kommunens engagemang svagt för att stödja/
utveckla turismen och turismföretagandet t ex i turistbyråns
smala service. Här är önskvärt med en resursförstärkning.
Sammanfattningsvis är det ett bra och väl skrivet dokument
(vissa kartillustrationen dock väl komplexa och svårlästa). Det
är många frågor som inte finns svar på, men här finns formuleringar med ”avser”, ”ska utredas”, ”skall verka för” osv. Vi hoppas
att arbetet fördjupas på dessa områden inom en snar framtid.

Bemötande
ȫȫ Område Bäckatorpet har justerats.
ȫȫ Föreslagna LIS-områden har utvecklats i text och kartor

och har beskrivits ytterligare i MKB. Kommunen har för
avsikt att tillämpa en planeringsprincip där strandlinjen
fortsatt är fritt tillgänglig för allmänheten i de LIS-områden
som utpekas. Detta genom att förlägga ny bebyggelse
bortom existerande vägar i nya områden. Hur de specifika
LIS-områdenas värden, både för friluftsliv och växtoch djurliv, ska kunna tas tillvara och förhoppningsvis
förbättras blir i förlängningen en utformnings- och
gestaltningsfråga i eventuella detaljplaner. Biotoper,
ekosystemtjänster, gröna stråk och allmänhetens tillgång
är exempel på värden som kan säkerställas i ett senare
skede av planeringsprocessen.
ȫȫ Vid Snapengården ska även nya förutsättningar i planen

möjliggöras, såsom båt- och turismverksamhet (tex
uthyrning) och tillbyggnader på restaurangen. Området
ska dock hanteras varsamt och med omsorg till invånarnas
intresse för friluftsliv. Kommunens ambition är att stärka
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denna plats som friluftsområde, inte att bygga bort dessa
värden.
ȫȫ Övriga synpunkter justeras där det bedöms som relevant.

Ullervad - Leksbergs
hembygdsförening, Lyrestads
hembygdsförening och Torsö
hembygdsförening, 2017-06-22
Vi har tagit del av samrådshandling för planen och den är ett
så stort dokument att det är svårt att överblicka och förstå hur
det kommer att påverka våra intressen. Det vi representerar är
hembygdsrörelsen, idella föreningar på landsbygden.
Det vi saknar är en genomlysning av hur landsbygden ska
förses med allmänna samlingssalar öppna att hyra för olika
intressen. I dag så är en stor del av dessa lokaler ägda och förvaltade av våra föreningar. Hembygdsföreningarna och bygdegårdsföreningarna har i dag ett mycket litet stöd av kommunen
utan vi förlitar oss på ideellt arbete och olika former av stöd från
privata donationer.
Det är en viktig del av landsbygdens möjligheter till gemenskap, kunskap, kultur och fest att vi kan fortsätta att ha lokaler
öppna för alla, men detta förutsätter ett större offentligt stöd i
och med att befolkningen minskar på landet och ökar i staden.
Nedan står några anmärkningar som kom upp under läsning av
samrådshandlingen:
ȫȫ Sid 15: Förstår inte vad som menas får inget samband

mellan karta och cirklar.
ȫȫ Sid 55: Kartan går inte att läsa i utskrift.
ȫȫ Sid 57: Saknar en karta över kulturhistoriska vägar.
ȫȫ Sid 75: Kartan går inte att läsa i utskrift.

ȫȫ Sid 102: Saknar en karta över befintliga vandringsleder

och planerade nya leder.
ȫȫ Sid 114 till 119: Saknar en redovisning hur

tillgängligheten till kommunal infrastruktur och
service ska stärkas på landsbygden utanför nuvarande
byar/lokalsamhällen.
ȫȫ Sid 130: Illustration 3.33 går inte att läsa i utskrift.

Bemötande
ȫȫ Detaljeringsgraden i en översiktsplan är i mångt och

mycket väldigt grov och därför tar förslaget inte upp
sånt som frågan om lokaler, varken på landsbygd eller i
centrum.
ȫȫ Övriga synpunkter noteras och redigeras där det bedöms

som relevant.

LRF Töreboda, 2017-06-22
Lantbruket i Sverige är det enda i Europa som klassas som
miljöfarligverksamhet vilket återspeglas i delar av den svenska
myndighetsutövningen som sänker vår konkurrenskraft och
självförsörjningsnivå. Vi vill att Mariestad ser Lantbruket som
ett livsnödvändig resurs.
PLANEN SID 47: YMSEN & FREDSBERGS MOSSE Den pågående
markanvändningen utanför och intill dessa får inte negativt
påverkas genom tex myndighetsbeslut, ex länsstyrelsens försök
till överkörning av markägare i området 2016. Samt ett mycket
negativt remissvar för lantbrukets del från Mariestad kommun
till länsstyrelsen, detta trots Mariestads kommuns blygsamma
del av mossen. I Mariestads kommun finns där två större mjölkgårdar, en köttgård och en grisgård samt betydande areal skog
som gränsar till mossen.

ȫȫ Sid 84: Saknar en karta som visar var de nya

bebyggelseområdena är lokaliserade.
ȫȫ Sid 88: Saknar redovisning av befintliga och planerade

stigar längs ån Tidan. Gäller även stigar utanför
området som redovisas i 3.8.
ȫȫ Sid 92: På landsbygden ska hänsyn tas till att
åkerjorden är värdefull (stycke 3) medan i tätorten finns
inget motsvarande syn på att åkerjorden är värd att
bevara.
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Ändra ordvalet att jordbruken ska vara ekologiskt, i dag är drygt 30% både i Töreboda & Mariestad ekologiskt odlad. Förslag: ”Ett hållbart jordbruk som bidrar till…”
Det svenska konventionellt jordbruket är ofta mera miljövänligt
än tex eko i sydeuropa, det finns statistik på antibiotika rester
i griskött och där är svenskt konventionellt bättre än eko från
Europa.
PLANEN SID 125:

Bemötande
ȫȫ Texten i översiktsplanen gällande ekologiskt jordbruk har

ändrats.

Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening och Hassle
hembygdsförening, 2017-06-26
Föreningarna lämnar gemensamt följande kommentarer
främst från kulturmiljösynpunkt.

Övergripande
Planen är ett omfattande dokument med en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Tillsammans belyser de på ett gediget
sätt kommunens planeringsförutsättningar inom en begränsad
tidshorisont.
Särskilt intressant är uppdelningen i sex karaktäristiska
utvecklingsområden (se del 1). Föreningarna hoppas att den
slutliga planen tydligare tar tillvara dessa karaktärsdrag.

Alternativ
En randkommun till ett storlän har stora svårigheter att tackla.
Läget vid ett innanhav innebär både fördelar och nackdelar
från planeringssynpunkt. Planen verkar kunna bidra till att
göra hållbara avvägningar– både fysiska, sociala och ekonomiska – under en dryg 10-årsperiod. Vi vill samtidigt poängtera vikten av, att flera av de uppräknade fortsatta planeringsarbetena verkligen genomförs. En strategiskt befogad
längre tidshorisont med grova alternativa inriktningar saknas.
Därmed är kommunens flexibilitet inför oväntade händelser
begränsad.

Illustrationsmaterial
En generell synpunkt är att illustrationerna är svårtillgängliga
för läsaren på grund av för liten text och för små kartbilder.
Detta gäller även de större kartorna i remissmaterialet. Teckenförklaringarna verkar inte överensstämma med kartinnehållen.
Missar eller är det dolda tankar bakom? Vidare behöver en
samordning ske mellan planförslagets och konsekvensbeskrivningens illustrationer. Det är svårt att veta om material är
hämtat från äldre underlag, och om det är uppdaterat.

Landsbygd
Ambitionen, att lokalisera ny bebyggelse på landsbygden efter
kulturhistoriska mönster, är bra. Benämningen ”RADBY 2”
eller på några ställen ”RADBY A och B” anser vi vara missvisande. En by är en historisk sammanhållen enhet. Byn kan
ibland ha formen av radby eller rundby. En okänslig komplettering med nya hus kan ändra byns kulturhistoriska karaktär.
När specifika förutsättningar föreligger kan en by utgöra en
kyrkby, det vill säga ett äldre sockencentrum. Utöver sockenkyrka, prästgård och klockarboställe skall ytterligare några
funktioner finnas exempelvis: sockenstuga, skola, fattigstuga,
tiondebod, sockenmagasin och kyrkstallar. Dessa gamla byar är
hotade eller redan försvunna. De borde tydligare identifieras i
underlagsmaterialet.

Tätorter
Mariestads historiska roll som handelscentrum i bygden och
senare även som administrativt länscentrum har präglat staden.
Nya förutsättningar råder. I ett kontinuerligt förändringsarbete
är det viktigt att stadens karaktärer fortsatt kan avläsas.
Bland bystrukturerna vill föreningarna erinra om att Hasslerör är en statistisk tätort. Omedelbart norr om tätorten ligger
kyrkbyn Hassle, bygdens gamla sockencentrum. Hasslerörs
mellersta bebyggelseområde har också en mycket tidig historia.
Här låg bland annat gästgiveri, tingshus och tjuvkällare.

Bemötande
ȫȫ En översiktsplan tar lång tid att ta fram och förslagen

föregås av ett antal olika utredningar och alternativa
förslag. De förslag som redovisas i själva handlingen
och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är de som
bedöms som mest lämpade. Översiktsplanen kommer
därför inte att utvecklas ytterligare med någon längre
tidshorisont eller alternativa förslag.
ȫȫ För de mindre tätorterna och bystrukturerna

avser kommunen att anpassa ny bebyggelse till
befintlig bebyggelsestruktur i föreslagna områden.
Anpassning av den mer detaljerade bebyggelsen sker i
detaljplaneprocessen.
ȫȫ Övriga synpunkter justeras där det bedöms som relevant.
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