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Förord
Översiktsplanen är kommunens viktigaste verktyg för att peka ut riktningen och visa möjliga vägval för framtiden. Den nya planen ger en
samlad bild över Mariestads kommuns långsiktiga utveckling och hur
den tar sig uttryck i den fysiska planeringen. Vår ambition och vilja är
att profilera oss som en attraktiv bostadsort i Skaraborg och Västsvergie. Målsättningen är 2000 nya bostäder! En viktig strategi för att nå
målet är att ta vara på de kvaliteter som finns i kommunens olika delar.
Översiktsplanen visar bland annat hur tätorterna kan förtätas och hur
landsbygden kan utvecklas i strandnära lägen.
Vi vill att översiktsplanen ska användas och vara ett stöd för såväl
kommunens eget arbete med detaljplaner, bygglov och övriga tillståndsärenden som för andra, både privata och offentliga aktörer, som
bedriver eller planerar verksamhet i kommunen.
Avsikten är också att planen ska stimulera till nya arbetssätt. Mariestad kommun vill vara en modern, miljömedveten och framtidsinriktad kommun. En viktig del i detta arbete är skapa förutsättningar
för fler arbetstillfällen genom en industriell utveckling som bygger på
innovativa och hållbara energilösningar.
Den nya översiktsplanen är resultatet av ett omfattande arbete av
många, under lång tid. Många kommuninvånare, företrädare för olika
organisationer och inte minst våra medarbetare har lagt ned mycket
tid och engagemang för detta arbete. Jag vill rikta ett stort tack till alla
som hittills bidragit i arbetet och välkomnar än fler i det kommande
arbetet med att genomföra planen.
Mariestad 2018-06-11

Johan Abrahamsson (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning

A. Förstärka nätverk, överbrygga barriärer

Den nya översiktsplanen för Mariestads kommun ska dels
beskriva hur kommunen avser att hantera riksintressen och
förordnanden, dels peka ut riktningen för kommunens långsiktigt hållbara utveckling.
Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan augusti 2016
och har föregåtts av tematiska utredningar. Arbetet har organiserats av sektor samhällsbyggnad och involverat de flesta av
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har varit politisk styrgrupp för arbetet.
Exakt vilka av planens förändringar som kommer att
genomföras kan inte med säkerhet beskrivas här. Planen ska
snarare ses som ett ramverk, som pekar ut riktningen för det
kommunala arbetet och ger handlingsutrymme för att hantera
osäkerhet. De senaste årens omfattande samhällsförändringar
kring exempelvis internationella konflikter och klimatförändringar kommer med säkerhet att påverka Mariestads kommun
även under kommande år. Vilka markområden som därmed
kommer att behöva förändras, tas i anspråk eller lämnas är
svårt att precisera i nuläget.

Övergripande principer
För att ge kommunens utveckling en tydlig riktning presenterar översiktsplanen fyra principer för den fysiska planeringen.

För att stärka kommunens utveckling behöver kommunen ses
i mitten av sitt geografiska omland. Men historiska samband
och administrativ indelning påverkar Mariestads relationer till
kringliggande områden. Mariestad riskerar därför att placeras
i utkanten av det regionala administrativa området och inte
i centrum av sitt eget geografiska omland. Kollektivtrafiksystem och utbyte inom näringslivet begränsas av dessa barriärer.
Goda och viktiga relationer finns till Skövde och den lokala
arbetsmarknaden, men relationer mot norr och väster behöver uppmuntras. Även till angränsande kommuner och inom
kommunen finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge förutsättningar för naturliga mötesplatser.

B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring områden och längs stråk
som redan idag är försörjda av infrastruktur och service. Samtidigt behöver lokaliseringen av offentlig verksamhet ses över så
att den stöttar den befintliga bebyggelsestrukturen, och inte
försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna och på
landsbygden.

C. Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika
delar ska utvecklas. Här kan de sex utvecklingsområdena som
översiktsplanen pekar ut vara vägledande, så att det unika
inom varje område förstärks och en mångfald av miljöer för
bostäder och verksamheter utvecklas.
Närhetsprincip

D. Stärka regionalt samarbete

A

B

D

C

Kringliggande kommuner har i stort sett samma utmaningar som Mariestads kommun. Att samarbeta regionalt
är viktigt för att kommunens olika delar ska utvecklas med
lokal utgångspunkt och inte utifrån att de ligger i utkanten
av en region. Mariestads lokala utveckling beror i många fall
på investeringar i kringliggande kommuner. Därför krävs ett
regionalt samarbete som undanröjer gemensamma hinder för
den lokala utvecklingen.

Stad

Sjö

Skog

Land

Planförslaget
Bebyggelse

Övergripande principer

Bebyggelsen i Mariestad omfattar många olika typologier och
sammanhang. Det är viktigt att alla delar av kommunen kan
utveckas hållbart genom specifika mål och strategier för de
Karaktärer
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respektive delarna. Här är det också viktigt att förstå skillnader mellan
exempelvis Mariestads tätort och de mindre orterna, samt mellan
landsbygden i skärgården och i övriga kommunen. Landskapets historiska utveckling, infrastruktur och administrativa gränsdragningar
spelar stor roll, liksom förutsättningar för finansiering och lagstiftning. Översiktsplanen föreslår bebyggelseutveckling i alla kommunens delar, från förtätning i tätorterna till utveckling som tar till vara
de sjönära lägena och jordbrukslandskapets kulturhistoriska värden.

Sjötorp

Lyrestad
Torsö

Hassle

Mariestad

Kommunikationer
Kommunikationer innefattar både väginfrastruktur, järnväg,
sjöfart, gång och cykel samt IT-kommunikation. En väl utbyggd
och jämställd infrastruktur för kommunikation och transporter är
avgörande för den lokala, regionala och nationella utvecklingen.
Samtidigt behöver prioriteringar av investeringar ske. Utbyggnaden
av infrastruktur bör också samordnas med bebyggelseutveckling och
lokalisering av samhällsservice, näringsverksamhet och bostäder. En
viktig vägledande princip är att lokalisera ny bebyggelse längs stråk
med utbyggd infrastruktur.

Ullervad

Lugnås

Tidavad

Odensåker

Område med planbest.
Ny föreslagen bebyggelse
Befintligt LIS-område
Utvecklingsområde LIS-plan
Nytt LIS-område

Bebyggelse

Blå- och grönstruktur
Vattnet är en avgörande del av kommunens struktur och identitet,
både vad gäller Vänern, Tidan och övriga vattendrag. Vattnet har i alla
tider varit avgörande för kommunens utveckling, och vattentillgångarna betyder mycket för den goda livsmiljön.
Kommunen har också ett omväxlande landskap med olika karaktärstyper. För att utveckla grön- och blåstrukturen behöver korridorer
som ger växt- och djurlivet sammanhängande naturområden säkerställas. Det är också betydelsefullt att öka tillgängligheten till tätortsnära
naturmark och tysta områden.

Kommunikationer

Pendelparkering (förslag)
Stadsbuss
Lokalbuss
Regionalbuss
Kinnekullebanan

Strategiska projekt
Översiktsplanen identifierar ett antal strategiska projekt för att
kommunen ska utvecklas positivt. Projekten är inte direkt kopplade
till den fysiska planeringen men är betydelsefulla för den övergripande
samhällsutvecklingen. De strategiska projekten utgår från kommunens långsiktiga arbete med industriell förnyelse. Projekten redovisas i
slutet av översiktsplanen (del 4) under rubrikerna: Industriell förnyelse,
Utvidgad lokal arbetsmarknad, Demonstrationsplats samhällsbyggnad
och Gestaltningsprogram för landsbygden.
I kombination med översiktsplanens förslag till förändrad markanvändning och övergripande principer, ska de strategiska projekten
stärka det lokala handlingsutrymmet för att hantera förändringar.
Därmed kan man säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av hela
kommunen.

Tillgängligt jordbrukslandskap
Tätortsnära naturmark

Blå- och grönstruktur
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DEL 0

Inledning och
förutsättningar

Inledning
Översiktsplanen för Mariestads kommun har två syften.
För det första att beskriva hur kommunen avser att hantera
riksintressen och förordnanden samt säkerställa en långsiktigt
hållbar utveckling. För det andra att peka ut riktningar för
kommunens utveckling. Planen är på så sätt både förvaltande
och utvecklande.

Vision 2030 – kommunens mål
Vision 2030 pekar ut riktningen för hur kommunen ska
styra stadens utveckling. Visionen ska vara en inspirerande
ledstjärna för små och stora beslut om vad kommunen ska
lägga resurser på. Förhoppningen är att visionen också ska
inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad
– såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer.
Visionen är indelad i fem byggstenar. Dessa utgör grunden
för översiktsplanens resonemang om hur visionen påverkar den
fysiska planeringen i kommunen.

Mariestad – den stolta sjöstaden
År 2030 är vi en attraktiv bo-stad. Vi tar till fullo
vara på vårt unika läge, med en levande skärgård
och den rogivande kanalen som självklara
utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet
som nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och båtlivet
lockar besökare från när och fjärran med nya, unika attraktioner.
Över hela kommunen är det marina inslaget högst påtagligt – inte
minst inom näringsliv och utbildning.
Mariestad ska utvecklas som ort för boende och verksamheter. Kommunens olika landskapstyper, tätorten och de mindre
orterna, Vänern, skärgården, kanalen och mosaiklandskapet av
jord-, skogs- och naturmark ska synliggöras och utvecklas. Alla
delar har olika förutsättningar och behöver därför olika strategier för att deras potential ska tas till vara. Behov av bostäder
tillgänglighet, service och infrastruktur ska tillgodoses.
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Mariestad – en naturlig mötesplats
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats.
Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och
ger plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för
nya intryck och nya människor. Vi har ett expansivt näringsliv och
en blomstrande turism.
Kommunikationer, både inom kommunen och regionalt,
nationellt och internationellt, skapar flöden av människor
och varor och är därför viktiga. För en plats där många typer
av möten sker krävs många sorters rum och nätverk. Genom
att skapa fler vägar, gångstigar, cykelbanor och gröna stråk
som knyter ihop kommunens delar med både varandra och
kringliggande kommuner kan kommunens olika resurser
kombineras. För att stärka den lokala utvecklingen behöver
de fysiska mötesplatserna kombineras med starka nätverk av
aktörer inom kommunens närings-, kultur och föreningsliv.
Mötesplatserna behöver utvecklas för att bryta segregation och
skapa ett socialt inkluderande samhälle.

Mariestad – ledande inom hantverkets akademi
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla
världsdelar - med unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar
entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar
har genom sitt samarbete med universitetet blivit Sverigeledande.
När flera studie- och forskningsverksamheter samlas på
ett ställe uppstår en klusterverkan, där de olika akademiska
miljöerna utvecklar varandra och gemensamma funktioner
kan samordnas. Därför behöver man i den fysiska planeringen
samla ytor för universitetets och högskoleplattformens verksamheter. Högskoleplattform Dacapo Mariestad är ett viktigt

”Översiktsplanen ska ses som ett ramverk som ger
det kommunala arbetet en riktning. Planen är både
förvaltande och utvecklande”
ramverk i det arbetet, och gör att fler utbildningsanordnare
kan förlägga utbildningar till Mariestad.
Det är också viktigt att ta fram modeller för hur kommunen
kan utvecklas som plats för nya näringar och boendesituationer, särskilt med koppling till den utbildning och forskning
som finns i kommunen.
Med rätt planeringsprocesser kan universitetets verksamhet
synliggöras i översiktsplanens genomförande. Högskoleplattformen Dacapo Mariestad ska vara den samordnande platsen
för högre utbildning.

Mariestad – centrum för trädgårdens hantverk
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla
bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande
centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland
annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och
trädgårdarna över hela kommunen.
Genom utbildningar vid Göteborgs universitet och högskoleplattformen Dacapo Mariestad kan kluster skapas för
institutioner och företag inriktade mot trädgårdens hantverk.
Det skapar, precis som byggstenen om hantverkets akademi,
behov av att samla verksamheter. Då krävs ytor och rum för
de verksamheter som utvecklas, men också att man synliggör
forskning och kunskap i utvecklingen/skötseln av kommunens
gröna rum och kulturlandskapets förändring.

Mariestad – internationellt modellområde
År 2030 har vi synliggjort biosfärområdets
möjligheter som internationellt modellområde för
hållbar utveckling. Vi har skapat förutsättningar
för en hög livskvalitet på naturens villkor, där
en trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga
inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på
landsbygden och i de mindre samhällena som i stadskärnan.
Mariestads kommun är en del av biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. I översiktsplanen prioriteras utvecklade och genomförda modeller för social hållbarhet, begränsad
klimatpåverkan och långsiktig ekonomi. Genom att förtäta
redan bebyggda områden och bygga nytt längs med befintlig

infrastruktur sparas naturområden och jord- och skogsbruksområden. Fler kan bo nära handel, service och kultur, vilket
underlättar en hållbar livsstil. Ett utvecklat cykel- och gångvägnät förstärker relationerna mellan kommunens olika delar.
Genom att knyta samman kommunen på nya sätt skapas
social dynamik som över tid kan utmana en ojämn geografisk
utveckling.

Planens arbetsprocess
Arbetet med översiktsplanen har pågått från augusti 2016 till
februari 2018 och har föregåtts av omfattande tematiska utredningar. Följande dokument ska ses som delar i arbetet:
ȫȫ Kommunens bostadsförsörjningsprogram
ȫȫ Landsbygdsstrategi
ȫȫ Klimatanpassningsplan
ȫȫ Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
ȫȫ VA-plan
ȫȫ Vindbruksplan
ȫȫ LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Arbetet har organiserats av sektor samhällsbyggnad och involverat de flesta av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit politisk styrgrupp för arbetet.
Exakt vilka av planens förändringar som kommer att genomföras kan inte med säkerhet sägas här. Planen ska snarare ses
som ett ramverk som riktar in arbetet och ger kommunen
handlingsutrymme. De senaste årens omfattande samhällsförändringar med exempelvis internationella konflikter och
klimatförändringar kommer säkert att påverka Mariestads
kommun ännu mer under kommande år. Vilken mark som
därmed kommer att behöva förändras, tas i anspråk eller
lämnas är i nuläget svårt att precisera.
Översiktsplanen föreslår ett antal strategiska projekt med
målet att styra kommunens mot hållbar utveckling. I skrivande
stund finns ett tydligt fokus på att prioritera utvecklingen av
boendemiljöer och stärka kommunikationerna till och från
kommunen via väg och järnväg. Vad det leder till framöver
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beror på lokalt agerande och hur översiktsplanen genomförs,
men också på händelser i omvärlden som översiktsplanen inte
kan planera för.
Det är dock tydligt att det krävs konkreta åtgärder för att
minska klimatpåverkan, underlätta för hållbara livsstilar och
ge förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle. Detta
kräver konkreta åtgärder på kort och lång sikt. Därför präglas
den framtida planeringen av en svår balansgång: Å ena sidan
behöver den fysiska miljön förändras för att till exempel svara
mot behov av klimatomställning och ge förutsättningar för
ett mindre segregerat samhälle. Å andra sidan behöver den
kommunala planeringen vara öppen för att ändra riktning när
förutsättningarna ändras.

Upphävda planer
I och med antagandet av denna översiktsplan upphör dokumenten nedan att gälla. Dessa kommer dock fortsatt att fungera som planeringsunderlag.
ȫȫ Översiktsplan 2015 (2003)
ȫȫ FÖP Mariestads hamn- och strandområde (2007)
ȫȫ FÖP Mariestad Norra (2010)
ȫȫ LIS-plan (2011)
ȫȫ Vindbruksplan (2011)
ȫȫ FÖP Mariestad (2013)

Översiktsplanens fem delar
Översiktsplanen har strukturerats med inspiration från den
modell som Boverket har tagit fram. För att göra planen lättan-
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vänd och enkel att hantera är planen indelad i fem delar samt
två bilagor:
0.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

Redovisar vilka
förutsättningar som finns för kommunens övergripande
planeringsarbete. Det handlar exempelvis om lagstiftning kring fysisk planering, historisk utveckling, dagens
geografiska förutsättningar, regionala sammanhang och
kommunens organisation och verksamhet samt näringslivets förutsättningar i kommunen. Här redovisas också
kommunens bostadsförsörjningsplan och landsbygdsstrategi som förutsättningar för det kommunövergripande
planeringsarbetet.
ÖVERGRIPANDE PRINCIPER: Redovisar kommunens vision
och mål, vad hållbar utveckling innebär i Mariestad och
hur de regionala sambanden kring Mariestads kommun
ser ut. Syftet med del 1 är att peka ut en gemensam riktning för kommunens utveckling. Här finns också ett mer
övergripande perspektiv där Mariestad sätts i ett regionalt, nationellt och globalt sammanhang.
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN: Visar hur kommunen vill använda mark och vatten för att se till att
riksintressen hanteras varsamt och att kommunen kan
säkerställa en långsiktigt hållbar social, ekologisk och
ekonomisk utveckling.
HÄNSYN: Beskriver hur planen förhåller sig till allmänna
intressen.
GENOMFÖRANDEPLAN OCH STRATEGISKA PROJEKT: Visar
riktningar för översiktsplanens genomförande. Här
presenteras initiativ som kommunen avser att driva med
aktörer på regional och nationell nivå och/eller med
privat och ideell sektor.
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING: Redovisar på en översiktlig nivå konsekvenser av att genomföra och att inte
genomföra planen. Beskrivningen utgår från nationella
miljömål och miljökvalitetsnormer.
SÄRSKILT UTLÅTANDE: Återger de yttranden som kommit
in under utställningen och hur kommunen bemött dem.
INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR:

Den tidigare översiktsplanen, från 2003, har varit betydelsefull
för kommunens planering och strategiska utvecklingsarbete.
Flera av målen i denna plan kan ses som uppfyllda, men på

olika sätt och ofta inte på det vis som planen förutsåg. 2003
års plan visar hur viktigt det är att klargöra förutsättningar
och riktningar, och att samtidigt lämna utrymme för flexibilitet och öppenhet när det gäller att hantera förändringar som
uppstår över tid.

Lagstiftning för den
kommunala planeringen
Plan- och bygglagen (PBL)

Den kommunala planeringen regleras av plan-och bygglagen
(PBL). För att både utveckla beslutsunderlagen och se till att
allmänheten kan påverka sin närmiljö ska planeringen ske med
stor transparens gentemot allmänhet och inblandade parter
(PBL 3 kap 5§). Översiktsplanen ska bland annat redovisa:
ȫȫ Allmänna intressen (riksintressen ska anges särskilt)
ȫȫ Grunddragen i mark- och vattenanvändningen
ȫȫ Kommunens syn på hur den byggda miljön ska

utvecklas
ȫȫ Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och

följa miljökvalitetsnormer
ȫȫ Landsbygdsutveckling i strandnära områden
ȫȫ Miljöbedömning/hållbarhetsanalys

Under arbetets gång ska kommunen samråda med länsstyrelsen, berörda regionplaneorgan och kommuner, men också med
myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har väsentligt intresse för förslaget. Efter varje skede bearbetas planen
med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Med andra
ord tillkommer material ända till antagande- och genomförandeskedena. Översiktsplanen vinner genom antagandebeslutet
laga kraft, men har inte juridisk status.

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken innehåller både övergripande bestämmelser
och mer detaljerade skyddsbestämmelser för områden och
verksamheter. Dessa berör all planering. Innehållskraven för
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den obligatoriska miljöbedömningen/miljökonsekvensbeskrivningen, framgår av 6 kap.

Strandskyddslagstiftningen och LIS-områden
Den nya strandskyddslagstiftningen, som finns i 7 kap
miljöbalken, är särskilt intressant. Lagändringen ger större
möjligheter till dispens för landsbygdsutvecklande åtgärder i
så kallade LIS-områden. I del 2 redovisas vilka områden som
pekats ut som LIS-områden i Mariestads kommun. Framför
allt landsbygdskommuner ska kunna dra aktiv nytta av de
konkurrensfördelar som ett läge nära vatten innebär. Strandnära lägen ska stimulera den lokala och regionala utvecklingen,
vilket är befogat utanför de stora tätortsområdena.
Vänerns strandområden tillhör en mellanklass av tre. Här
ska kommunerna enligt lagen vara restriktiva med att peka ut
områden för landsbygdsutveckling. Villkoren för att peka ut
ett område är bland annat:
1.

2.

3.

12

Att det direkt eller indirekt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden.
Att det varken begränsar ett rikt växt- och djurliv eller
allmänhetens tillgång till stränder.
Att området inte är betydelsefullt när det gäller att tillgodose strandskyddets syften. Det enskilda LIS-området
ska beskrivas i ett större sammanhang och en bedömning
ska göras av åtgärder som kan ge ökad ekonomisk aktivitet på orten. Planeringen ska också beskriva den samlade
tillgången på stränder.
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Övriga lagar, förordningar och internationella
måldokument
Många andra lagar och förordningar har direkt eller indirekt
betydelse för samhällsplaneringen. Några exempel är kulturmiljölagen, väglagen, lagen om kommunal energiplanering,
lagen om allmänna vattentjänster, skollagen, skyldigheten att
erbjuda plats och utbildning, lagen om ekodesign, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar samt barnkonventionen.
Dessutom har ansatserna kring internationella måldokument
och strategier för global hållbar utveckling blivit fler. Bland
annat har FN beslutat om 17 globala hållbarhetsmål och ett
nytt avtal om klimatpåverkan. Det finns med andra ord många
lagar, förordningar och rekommendationer att ta ställning till i
det lokala planeringsarbetet.
För en hållbar utveckling krävs att man samverkar kring
planering på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
En avgörande svårighet är att synliggöra samspelet mellan
globala utmaningar och lokalt agerande. Agenda 2030 slår fast
att det krävs en gemensam rumslig strategi med tydlig politisk
vilja för att nå de globala miljömålen. Bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur ska kunna utvecklas på ett relevant sätt
och det ska finnas förutsättningar för en funktionsblandad
stadsbebyggelse. Man ska utgå från det befintliga landskapets
karaktär och förutsättningar, utveckla det offentliga rummet
och där säkerställa mångfald och tillgänglighet för alla oavsett
kön, ålder och etnicitet. I detta arbete är översiktsplanen ett
centralt verktyg.

Mariestad då och nu
Historisk utveckling
Området där Mariestads kommun ligger har en lång historia –
i kommunen finns nästan 1 000 fasta fornlämningar och fornfynd. Jord- och skogsbruk dominerar området sedan länge.
Under olika epoker har också Vänern, Tidan och Göta kanal
varit viktiga för placeringen och utvecklingen av kommunen
och dess tätorter.
Det omväxlande landskapet är till stora delar format av den
underliggande berggrunden och långsamma geologiska processer. Berggrunden bildades för cirka två miljarder år sedan, i
botten av en större bergskedja. Den senaste istiden skapade
jordlagret, som består av morän av varierande sammansättning
och blockighet. På flera ställen finns ändmoräner som markerar tillfälliga stopp i inlandsisens reträtt för drygt 10 000 år
sedan. Under avsmältningsperioderna bildade vattnet kanaler
genom sprickor i isen, vilket skapade rullstensåsar. En av de
mest markanta går mellan Björsäter via Mariestadsfjärden
till Torsö, en annan från Låstad förbi Ullervad till Hassle och
sedan vidare norrut.
När istiden var slut stod det som idag är Mariestads kommun
under vatten, eftersom isen genom sin tyngd hade tryckt ned
landet. Stora mängder löst material avsattes då som sediment
på botten. När vattnet sjönk flyttade sig strandlinjen undan
för undan. Därför har det mesta av kommunen påverkats av
vågsvall. Detta har medfört att finmaterial flyttats från högre
partier till sänkor och där bildat stora lerslätter, exempelvis
Tidans dalgång. Dessa marker är idag mycket lämpliga för
jordbruk.

Agrar utveckling
Under tidig medeltid gjordes sockenindelningen och omkring
år 1300 delades Västergötland in i bon och härader. Mariestad ingick i Vadsbo härad, som totalt bestod av 47 socknar.
17 av dessa ingår idag i Mariestads kommun. I slättbygderna
uppstod bosättningar i små byar med några få gårdar. Jorden
brukades gemensamt av byns bönder och så kallat tegskifte
rådde. Varje gård i byn tilldelades varsin del av byns alla åkrar.

Hamnen och centralföreningen. Kö med sädestransporter till centralföreningen. Huset med det spetsiga taket är elverkets transformatorstation. Fotografi från 1950-talet.

På så vis fick alla gårdar lika stor del av varje mark, jordslag och
jordmån. Jorden var efter vissa regler uppdelad i ett stort antal
smala ängs- och åkerlotter (tegar).
1700-talets och 1800-talets reformer och tegskiften förändrade jordbruket och gjorde det mer rationellt och effektivt
utifrån produktion och ekonomi. Samtidigt splittrades många
byar. Det finns dock i kommunen fortfarande tydliga spår
av olika bystrukturer, exempelvis i Björsäter, Hassle, Karleby
och Odensåker. Fram till mitten av 1900-talet levde de flesta
kommuninvånare på jordbruk.

Residensstaden Mariestad
Mariestad fick stadsprivilegier 1583 av hertig Karl, som senare
blev kung Karl IX av Sverige. Karl IX såg den bördiga jordbruksmarken och möjligheterna till vattenvägskommunikationer som goda förutsättningar för en stad vid Tidans mynning i
Vänern. Mariestad var också strategiskt placerat i Vadsbo härad
och anlades som ett handels- och kyrkopolitiskt centrum.
Kort efter att staden anlades började domkyrkan byggas. Den
stod klar 1615. Läget vid Vänern gjorde att Mariestad tidigt
utmärkte sig som en viktig hamnstad. Hamnen och domkyrkan blev viktiga platser för kommunens utveckling.
1660 blev Mariestad Skaraborgs residensstad.Landshövdingen använde ön Marieholm som residens. Residensstadskapet innebar att stora delar av Skaraborgs förvaltning
samordnades i Mariestad. 1997 avskaffades residensfunktionen
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i samband med att Skaraborgs län uppgick i Västra Götalands
län.
1693 drabbades Mariestad av en stor stadsbrand, där allt
söder om domkyrkan ödelades. Efter branden upprättades en
ny stadsplan med vinkelräta kvarter och fasader ut mot gatan.
På 1760-talet bodde drygt 900 personer i Mariestad.

Industrialiseringen
Under 1800-talet präglades Mariestads kommun, förutom
jordbruksverksamhet, också av tillverkningsindustri med
bruksutveckling vid Tidans mynning. De nya transportmöjligheterna på Vänern och Göta kanal, moderniseringen av
jordbruket och utbyggnaden av järnvägen var viktiga tekniska
förändringar för kommunens utveckling. Samtidigt fick
kommunen en tydlig identitet som tjänstemannastad i och
med residensstadsfunktionen.
När Trollhätte kanal och Göta kanal öppnades i början
av 1800-talet bidrog det goda läget längs transportvägen till
att kommunen fick en stark utveckling. Industrialiseringen
innebar också att järnvägar byggdes ut. Kommunens första
stationshus byggdes 1874 strax öster om Mariestads tätort,

Katrinefors pappersbruk från sydväst.
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som slutpunkt för den så kallade Moholmsbanan som förband
Mariestads tätort med Moholm på Västra stambanan. Efter
att många småjärnvägar hade förstatligats under 1940-talet
avvecklades Moholmsbanan på grund av bristande lönsamhet.
Mariestads nuvarande stationshus är med andra ord stadens
andra, och byggdes 1909 när Kinnekullebanan till Göteborg
invigdes.
Vid mitten av 1800-talet karaktäriserades tätortens bebyggelse av en tät bystruktur, men till skillnad från byarna hade
Mariestad handel, hantverk och andra stadsnäringar. Bebyggelsen skapades främst i trä och utgjordes av gårdar med boningshus, lador och stall i avlånga tomter inom kvarteren. De mer
centralt belägna gårdarna var också handels- och hantverksgårdar med magasin och verksamhetslokaler utöver stall och lador.
1895 drabbades Mariestad av ytterligare en stadsbrand. På
grund av stadens träbebyggelse blev branden mycket omfattande.
Slutet av 1800-talet var en expansiv period i hela landet, med
stora förändringar i alla delar av samhället. Hantverk började
ersättas av industri, vilket ledde till att fler flyttade till städerna.
Befolkningen växte kraftigt, och med det började ekonomiska

Översiktsbild från 1860 över Gamla stan i Mariestad. Foto: C.J.O. Hedwall. Västergötlands museums bildarkiv.

skillnader och sociala orättvisor att uppmärksammas. Institutioner och administrativa funktioner byggdes ut.
En viktig anledning till kommunens utveckling var att
många av de mindre orterna anslöts till järnvägsnätet. Stationssamhällen som Lugnås, Hassle och Lyrestad växte. För Mariestads utveckling var framväxten av pappersbruket Katrinefors
betydelsefull. Katrinefors växte snabbt och blev stadens största
industri med omkring 500 medarbetare.

Utvecklingen under 1900-talet
Runt sekelskiftet 1900 ökade befolkningen i kommunen. Från
1850 till 1900 dubblerades stadens invånare från 2 000 till
4 000 invånare. 1939, 350 år efter att staden bildats, låg invånar
antalet på runt 6 300.
Även efter andra världskriget hade Mariestad en expansiv
period. Bilen som transportmedel gjorde det lättare att ta
större landområden i anspråk för en glesare bebyggelsestruktur. Stora delar av det som idag utgör Mariestads tätort och de
mindre orterna utvecklades under denna period. Under 1950och 1960-talet byggdes dessutom många av dagens byggnader
för badhus, stadshus, brandstation, ungdomsgård, skolor och
förskolor, avloppsreningsverk och vattenverk. Procentuellt
sett ökade Mariestads kommun mest av landets kommuner
och 1968 hade befolkningen vuxit till 15 000 invånare. Etableringen och utvecklingen av Electrolux var en av de bidragande
anledningarna.
Från Trädgårdsskolans tak mot sydost, Elverket och bryggeriet, till
vänster Tidan och järnvägsbron. Katrinefors i bakgrunden. Fotot är från
1922.
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Utvecklingsområden

Mariestads tätort

Skärgården

Mosaik Norra

Mosaik Södra

Lugnås

På grund av historisk utveckling och geografiska förutsättningar har kommunens delar olika förutsättningar, potential
och lokala resurser. Därför behöver de också olika strategier för
sin framtida utveckling. För att synliggöra detta har geografiska samband, infrastruktur och bebyggelse kartlagts och
definierats som sex utvecklingsområden. Områdena är Vänern,
Skärgården, Norra mosaiklandskapet, Södra Mosaiklandskapet,
Lugnås och Mariestads tätort. Uppdelningen baseras på hur
landskapet ger områdena olika karaktär och därmed förutsättningar att bidra till den kommunala utvecklingen.
LUGNÅS kännetecknas av Lugnåsbergets skogslandskap,
Björsäters jordbrukslandskap och Björsätersvikens vattenområde. Den kuperade terrängen runt berget formar ett avgränsat
sammanhang runt Lugnås tätort. Bebyggelsen är framför
allt samlad i Lugnås och Björsäter, men
finns
också utspridd
Jord- och
Skogsbruk
i skogslandskapet och i jordbrukslandskapets
Tillverkning kantzon mot
Byggverksamhet
skogen i väster.
Handel
SÖDRA MOSAIKLANDSKAPET kännetecknas
av ett blandat
Transport
landskap. Det domineras av jordbrukslandskapet
i Tidans
Hotel och restaurang
dalgång men har också mindre inslag av skogsområden. BebygFastighetsverksamhet
gelsen ligger i huvudsak i kantzonerna mellan slättlandskap
Ekonomi och Information
och mer kuperad terräng, samt mellan
jordbrukslandskap och
Offentlig förvaltning
skogsområden. Det södra mosaiklandskapet
Utbildning präglas också
av väg 26 och den tillgänglighet somVård
vägen
medför till både
och omsorg
Mariestad och Skövde. Området ärKultur,
ocksåNöje
en och
delFritid
av landskapet
Annan
serviceverksamhet
längs Billingens norra kant.
NORRA MOSAIKLANDSKAPET är också en blandning av skogsoch jordbruksmark, men här är skogen mer dominerande.
Grundskola och Folkskola
Landskapet formas av Friaån och Hasslebäckens dalgångar.
Bebyggelse finns i jordbrukslandskapets kantzoner och i ett
antal mindre byar. Göta kanal är viktig
för landskapets nutida
Gymnasium
och historiska utveckling.
SKÄRGÅRDEN består framför allt av de större öarna i Torsöskärgården och de skogsområden somEftergymnasial
ligger kring anslutningsvägarna. Landskapet kännetecknas
av jordbrukslandskap med
Forskarutbildning
öppnare marker centralt på Torsö. I mer kuperade lägen och
på de mindre öarna finns skogsmark.
Bebyggelsen
är mest
Uppgift
saknas
koncentrerad till strandnära lägen och till historiska basstrukturer och infrastruktur.

utgör nästan hälften av kommunens yta. Här krävs
specifika strategier för att trygga vattenkvalitet och de växter
och djur som lever i området. Mariestads kommun präglas av
läget vid Vänern, och sjön har historiskt spelat en central roll
i kommunens bebyggelseutveckling. Läget vid vattnet är även
idag en av de viktigaste kvaliteterna och resurserna för kommunens långsiktigt hållbara utveckling.
MARIESTADS TÄTORT är ett viktigt utvecklingsområde för
kommunen. I Mariestad bor de flesta av kommunens invånare. Här finns också de flesta arbetstillfällena och det största
handels- och serviceutbudet.
Genom att synliggöra samband och olikheter mellan dessa
områden kan översiktsplanen ge förutsättningar för alla delar
av kommunen att utvecklas.
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Ekonomiskt stöd

ILLUSTRATION 0.1: Befolkningsutveckling 2006–2015.

”Genom att visa de samband och olikheter som finns,
vill översiktsplanen ge förutsättningar för kommunens
alla delar att utvecklas.”
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ILLUSTRATION 0.2: Demografisk profil för de olika utvecklingsområdena.
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Arbetsmarknadsregion

Regionala sammanhang

I Mariestads kommun finns cirka 9 500 arbetstillfällen. Av dem
som bor i kommunen arbetspendlar ungefär 3 500 till en annan
kommun, och ungefär 2 100 av dem som arbetar i Mariestads
kommun bor på annan ort. Pendlingen inom regionen och till
de närliggande kommunerna dominerar, men cirka tio procent
av dem som pendlar till och från kommunen reser längre än
inom länet.
Arbetspendlingen skiljer sig mycket åt mellan olika yrken
och utbildningsnivåer. Människor med högre utbildning reser
ofta längre. För att stärka en positiv utveckling av Mariestads
och Skaraborgs arbetsmarknadsregion behöver kommunerna

Lokal planering måste också hantera regionala frågor. Här
finns en stor utmaning för Mariestads kommun genom placeringen i Västra Götalands utkant. Landskapets karaktär, topografi samt administrativa och historiska gränser mot Värmland
och Örebro förstärker även mentalt placeringen i länets och
regionens utkant. För att stärka de lokala utvecklingsmöjligheterna behöver Mariestads kommun placeras i centrum av sitt
eget omland. I arbetet med översiktsplanen är förståelsen för
regionala samband därför viktig. Även förändringar utanför
kommungränsen är viktiga för kommunens utveckling.
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ILLUSTRATION 0.3: Kartläggning av regionala samband.
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ILLUSTRATION 0.4: Regional infrastruktur.

samverka som en gemensam region, där fler kan hitta arbetsplatser och där både befintliga och nya företag kan hitta rätt
arbetskraft. Skövde tätort utgör en viktig nod i den lokala
arbetsmarknaden, med många arbetsplatser och utbyggd
kollektivtrafik. För att vidga Mariestads lokala arbetsmarknad
är det dock viktigt att också underlätta pendling till Lidköping
och Trestad, mot Värmlands- och Örebroregionen samt förbi
Skövde mot Jönköping, Borås och Göteborg.

Infrastruktur
Viktiga vägar i Mariestads kommun är E20 samt väg 26, 201
och 202. Kinnekullebanan är central både för kommunikationer till kringliggande kommuner och för det regionala
sammanhanget. Närmaste stationer på Västra stambanan är
Skövde och Töreboda.
Trafikverket upprättar de nationella planerna för transport-

systemet medanVästra Götalandsregionen beslutar om regional plan för den regionala transportinfrastrukturen.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är en mycket viktig fråga för Mariestads
kommun. Skaraborgsregionen är beroende av Skövde som en
nod för den lokala arbetsmarknadsregionen, vilket syns tydligt
i kollektivtrafiksförsörjningen. Styrdokument för kollektivtrafikens utveckling är de regionala trafikförsörjningsprogram
som Västra Götalandsregionen tar fram. Nuvarande program
gäller 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Programmet ska främja den regionala utvecklingen, skapa samsyn
mellan kommunerna och minska transportsystemets miljöbelastning i framtiden.
Mariestads kommun är en nod för pendlingen i norra Skaraborg, men för pendlingen till kringliggande län finns utveck-
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Skaraborg är en nätverksstad
med 260 000 invånare

OM STRUKTURBILDEN GENOMFÖRS:
Samverkar Skaraborg i ett robust och
anpassningsbart nätverk

Hamnar Skaraborg mitt i

Får alla Skaraborgs resurser
bidra till utveckling

ILLUSTRATION 0.5: Effekter av Strukturbild Skaraborg

lingspotential. Exempelvis behöver möjligheterna att resa med
Västtrafiks periodkort till Örebro och Värmland förbättras.
Det är viktigt att förstå hur kollektivtrafiken stärker utpekade noder inom kollektivtrafiknätet och att låg efterfrågan
på kollektivtrafik har ett nära samband med vilka sträckningar
som redan har kollektivtrafik. För landsbygden behöver kollektivtrafiken i första hand serva befintliga bebyggelsestrukturer.
Korta bytestider, kortare restider och tätare turer är viktigt för
Mariestads kommun.

Strukturbild Skaraborg
Under 2016 tog Skaraborgs kommunalförbund fram en
gemensam strukturbild för den delregionala planeringen.
Strukturbilden framhåller betydelsen av Skaraborg som en
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nätverksstad. Strukturbild Skaraborg redovisar sju strategier för
delregional utveckling;
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

MÖTESPLATSER: En framtida arbetsmarknad och kompetensförsörjning av Skaraborg.
TILLGÄNGLIGHET: Transportinfrastruktur och flexiblare
kollektivtrafik för en lokal arbetsmarknadsregion.
BOENDE: Utveckla en gemensam plan.
LINK-OMRÅDEN: Lokal utveckling i natur- och kulturnära
lägen.
INTEGRATION: Ett samhälle där alla får och kan bidra.
FÖRVALTNINGSSAMARBETE: Tekniska system och kommunal
verksamhet.
SAMHÄLLSBYGGNADSKOLLEGIUM: En resursförsörjd
genomförandeorganisation.

Karlstad
Karlskoga

Kristinehamn

Örebro

Mälardal

Hallsberg

Gullspång
Askersund

Hova

Mariestad

Töreboda

Karlsborg
Lidköping

Motala

Götene
Tibro

Vänersborg
Trestad

Skara

Grästorp

Skövde
Hjo

Trollhättan
Vara
Essunga

Falköping

Tidaholm

Herrljunga
Vårgårda
Mullsjö

Alingsås

Ulricehamn
Göteborg

Habo

Kommunstorlek
Tätort m befolkningsminskning
Tätort m befolkningsökning
Arbetspendling till kommunen
Arbetspendling från kommunen

Jönköping

Borås

ILLUSTRATION 0.6: Arbetspendling till/från Mariestads kommun.

Syftet med strategierna är att kombinera lokala resurser i
Skaraborg, överbrygga inre barriärer och stärka Skaraborgs
länkar till kringliggande delregioner. Många invånare i
Mariestads kommun lever idag ett delregionalt vardagsliv med
resor mellan kommunerna för arbete, utbildning och fritid.
Därför är det delregionala och regionala perspektivet på den
fysiska planeringen betydelsefullt. Strukturbildens strategier
är ett viktigt inspel till den kommunala planeringen, både för
att stärka kommunens position i sitt omland och för att vidga
det lokala perspektivet som annars ofta betraktar centralorten
som centrum för den kommunala utvecklingen och övriga
kommundelar som periferi.

Mellankommunala, regionala
samband och intressen
Planeringen av kommunen ska ta hänsyn till förhållanden i angränsande kommuner.
Frågeställningar som berör den egna kommunen återfinns ofta
i närliggande kommuner och samarbeten kring vissa frågor är
därför viktiga. Samarbeten sker på flera olika nivåer och är både
av formell och informell karaktär. De mellankommunala och
regionala intressena behöver ses mer övergripande, där även
samarbeten med större geografisk spridning än de närmaste
kommunerna berörs. Nedan beskrivs de mellankommunala och
regionala samarbeten som berör Mariestads kommun.
(PLAN- OCH BYGGLAGEN 2 KAP 2§)
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Västra Götalandsregionen (VGR)
Visionen Det goda livet togs fram 2005 av VGR och de fyra
kommunalförbunden. För att genomföra den har ett regionalt
tillväxt- och utvecklingsprogram, Västra Götaland 2020, tagits
fram. Programmet ska bidra till att utveckla en region som
är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som
kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår
omvärld.

Regional transportpolitik och regionala transportmål
Den aktuella planen för regional transportpolitik gäller för
perioden 2018–2029. Planens mål är framför allt att främja
tillväxten. Mariestads kommun medverkar i samarbeten kring
Inlandsvägen Syd, som är ett samarbete mellan kommunerna
längs väg 26 (Halmstad–Mora), och i Kinnekullebanegruppen,
som arbetar för att utveckla Kinnekullebanan.

Luft i Väst, Luftvårdsförbundet i Västra Sverige
Luft i Väst arbetar för bättre luftkvalitet och värnar luftvårdsfrågor i västra Sverige. Verksamheten omfattar luftföroreningsmätningar, emissionskartläggning och spridningsberäkningar.
Luft i Väst samordnar och skapar samarbeten mellan kommuner och företag.

Regionalt samarbete runt Vänern
Mariestads kommun ingår i det regionala Vänersamarbetet,
som ska stärka utvecklingen av Vänern. I samarbetet deltar
kommunerna runt Vänern. Arbetet sker utifrån en handlingsplan med fem utvecklingsområden:
1.
2.
3.
4.

5.

Attraktiva miljöer för boende, besökare och företag
Sjöfart och transportlogistik
Maritima besöks- och upplevelsenäringar
Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen
Utbildning, forskning och kompetensutveckling.

Vänerns vattenvårdsförbund
Mariestads kommun ingår i Vänerns vattenvårdsförbund.
Förbundet ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern.
Vattenvårdsförbundet fungerar bland annat som ett forum för

22

MARIESTAD ÖP 2030

miljöfrågor, genomför undersökningar, föreslår åtgärder och
initierar projekt som ökar kunskapen om Vänern.

Tidans vattenförbund
Mariestads kommun ingår i Tidans vattenförbund, som är en
sammanslutning av intressenter och användare inom Tidans
vattenupptagningsområde. Förbundets uppgifter är:
1.

2.

3.

Att genom vattenvårdande åtgärder främja ett ur allmän
eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av
vattnet.
Att med ett fast provtagningsprogram genomföra
kemiska och biologiska undersökningar i ett stort antal
provpunkter.
Att fortlöpande följa vattnets kvalitet och de förändringar
som sker, för att på så vis ge en god bild av de förhållanden som råder i vattensystemet.

MTG-samarbetet
En strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner inleddes under 2003. Idag finns
följande gemensamma nämnder: Miljö- och byggnadsnämnden (sedan 2007), lönenämnden (2007), tekniska nämnden
(2008) och IT-nämnden (2008). Dessutom har kommunerna
etablerat en gemensam organisation för säkerhetssamordning.

Leader Nordvästra Skaraborg
Mariestads kommun ingår i Leader Nordvästra Skaraborg
som verkar för lokalt ledd utveckling i kommunerna Essunga,
Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara. Sedan 2014 arbetar Leader
Nordvästra Skaraborg utifrån en ny strategi, som baseras på tre
övergripande mål:
1.

2.

3.

Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål
av hög kvalitet.
Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och
konsumtion som sker utifrån lokalt och globalt ansvarstagande.
Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög.

Kanalbåten Wilhelm Tham på Göta kanal, foto: Göran Billeson /
Göta kanalbolaget.

Samarbete om turism längs Göta kanal
Mariestads kommun ingår i det kommunövergripande samarbetet mellan Mariestad, Gullspång, Töreboda och Karlsborg.
Syftet är att stärka det turistorienterade samarbetet längs med
Göta kanal.

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Sedan 2010 är Mariestads kommun tillsammans med Götene
och Lidköpings kommuner ett utpekat biosfärområde. Biosfärområden är en del av FN-organet Unescos Man and Biosphere
Programme (MAB), som arbetar globalt för att förbättra relationen mellan människan och dess omgivning. Idag finns det

651 biosfärområden i 120 länder (2015). Sverige har (2015) fem
biosfärområden: Kristianstads Vattenrike, Blekinge Arkipelag,
Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna och Vänerskärgården
med Kinnekulle.
Biosfär är ett internationellt erkännande som ska fungera
som hävstång för den lokala utvecklingen. Målet är att göra det
utpekade området livskraftigt och skapa goda förutsättningar
för långsiktig överlevnad. Ett biosfärområde ska vara ett internationellt modellområde för en mer hållbar samhällsutveckling. Biosfärområdets utvecklingsstrategi bottnar i att området
utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt
och att det bidrar till att bevara biologisk mångfald. Biosfär-
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området ska också kunna rymma forskningsinsatser, utbildning och demonstrationsprojekt samt utveckla internationella
samarbeten.

Skaraborgs kommunalförbund
Mariestads kommun är en av 15 kommuner i Skaraborgs
kommunalförbund. Förbundet fungerar som plattform för det
delregionala utvecklingsarbetet och har i uppdrag att särskilt
verka för kommunernas tillväxt och utveckling, samt ge verksamhetsstöd och bevaka delregionala intressen.

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS)
Mariestads, Skövde, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborgs och
Gullspångs kommuner bildar tillsammans Räddningstjänsten
i Östra Skaraborg. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund. Målsättningen är att genom effektiv användning
av resurserna för räddningstjänst kunna erbjuda regionens
invånare hög säkerhet och god service till låg kostnad.
Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS) har upprättat
ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Där analyseras
de risker som finns med olika verksamheter och objekt inom
kommunen. I analysen listas anläggningar där stora skador
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kan uppstå på människor och miljö om det exempelvis sker en
olycka, och där särskilda krav kan ställas på innehavarens egen
beredskap för att förhindra olyckor.

Avfallshantering Östra Skaraborg
Sedan 2016 ingår kommunens avfallsavdelning i kommunalförbundet Avfall Skaraborg (AÖS). (AÖS) ansvarar därmed
för kommunens insamling och behandling av hushållsavfall,
samt för information, regelskrivning och planering av hur
hushållsavfallet ska omhändertas. I AÖS ingår Hjo, Skövde,
Tibro, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gullspång och
Mariestad.

Vindbruk
Mariestads kommun har 2010 tillsammans med Töreboda och
Gullspångs kommuner tagit fram en gemensam vindbruksplan
(denna plan är inarbetad i översiktsplanen). Utpekade områden är delvis genomförda. Inom Mariestads kommun finns två
utpekade områden som fortfarande inte är bebyggda (se del 2).
Det ena ligger på gränsen till Götene kommun och det andra
på gränsen till Töreboda kommun. Båda områdena bör byggas
ut i samråd med berörda kommuner.

Kommunal verksamhet
Mariestads kommun är kommunens största arbetsgivare. Verksamheten är indelad i fyra sektorer: Ledning, Samhällsbyggnad, Utbildning samt Stöd och omsorg. Offentlig verksamhet
innefattar den service som ges eller regleras av samhället, bland
annat förskola, skola och sjukvård.

Sektor ledning
Sektor ledning har ett kommunövergripande ansvar för
ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Sektorn
ansvarar också för den politiska processen och fungerar som
stöd till förtroendevalda. Här ingår också fritids- respektive
kulturavdelningen. I uppdraget att ansvara för kommunöver
gripande ledning ingår styrning, utveckling och strategisk
planering samt att samordna kommunens verksamhet. Detta
inkluderar till exempel ansvar för ekonomi och personalpolitik
och koncernledning över kommunens verksamheter och bolag,
men också att se till att de politiska processerna fungerar.
Dessutom inkluderar det kvalitetsutveckling, projektledning,
arkivfrågor, folkhälsostrategiska frågor, skolskjuts- och färdtjänstfrågor, tillgänglighet samt ansvar för interna och externa
kommunikationsfrågor.

Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen infördes som sammanhållen organisation
under sektor ledning från och med 2014. I och med detta
samlades de tre enheterna fritidsgårdar, fritidskontor och
badanläggningar till en gemensam avdelning. Det mesta av
fritidsavdelningens arbete består av att erbjuda kommuninnevånarna ett varierat verksamhetsutbud och verksamhetsstöd.
Mariestad har ett rikt föreningsliv. Under 2017 fanns 221
ideella föreningar och organisationer kommunen. Karaktäristiskt för Mariestad är ett aktivt kultur- och musikliv. Några
idrottsföreningar är framgångsrika på såväl det nationella som
det internationella planet. På landsbygden finns flera aktiva
byalag och samhällsföreningar. I kommunen finns också en
företagarförening, en köpmannaförening och en fastighetsägarförening som alla är aktiva. Dessutom har de större tillverkande företagen skapat ett särskilt industriforum.
Kommunen ansvarar för ett stort antal fritidsanläggningar,

idrottsanläggningar, idrottshallar och badplatser, samt
för utomhusbadet vid Ekudden och Mariestads badhus. I
kommunen finns fritidsgården Blåbäret och Ungdomskulturhuset Elvärket. I Elvärket finns en stor konsertlokal och en
skatehall med klättervägg.

Kulturavdelningen
Från 2015 övergick kulturnämndens verksamhet till kommunstyrelsen . Det bildades då ett kultur- och fritidsutskott.
Kulturavdelningen ansvarar för allmänkultur, bibliotek, teater
och museum. Sedan 2015 är även Musikskolan en del av avdelningen. Kultur och föreningsliv ska medverka till att Mariestad
är en attraktiv och levande kommun att bo och mötas i, dels
genom att ge möjlighet till ett aktivt kulturliv och dels genom
att skapa förutsättningar för personlig utveckling och bildning.
I kommunen finns traditionella kulturinstitutioner samt ett
antal kulturbärare, exempelvis föreningar, studieförbund och
professionella utövare, som bidrar till kulturens utveckling.
Genom ett brett kulturutbud blir samhällsmiljön bättre för
alla. Kommunens större kulturinstitutioner är stadsbiblioteket
med biblioteksfilialer, Vadsbo museum, Mariestads teater och
Musikskolan. Dessutom finns ett stort antal kulturföreningar
som bland annat anordnar musikkvällar, utställningar, föredrag, revyer och teaterföreställningar.
Stadsbiblioteket är en viktig karaktärsbyggnad i Mariestad.
Under 2016 och 2017 genomgick biblioteket en omfattande
renovering och modernisering. Syftet var att bättre uppfylla
målet om att vara ett av kommunens viktigaste offentliga rum.
Vadsbo museum har fått sitt namn efter häradet Vadsbo.
Museet speglar Vadsbobygdens historia. Mariestads industrimuseum är en del av Vadsbo museum och visar kommunens
industriella utveckling. Mariestads teater, från 1842, är en av
Sveriges äldsta och kontinuerligt använda landsortsteatrar.
Den är byggnadsminnesförklarad. Skola, föreningar, amatörgrupper, företag och institutioner använder teaterscenen.
Musikskolan bedriver också en omfattande verksamhet, både
i sina lokaler i Mariestad och genom undervisning på skolorna
runtom i kommunen. Kommunen utreder möjligheterna att
bredda verksamheten och starta en kommunal kulturskola.
Vid sidan av de större institutionerna finns en stor mängd
samlingslokaler och bygdegårdar runtom i kommunen. Dessa
är av stor betydelse för det lokala kultur- och föreningslivet.
Många av dem drivs i privat och ideell regi.
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Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad är kommunens samlade organisation
för samhällsutveckling, fysisk planering, teknisk service och
myndighetsutövning inom miljöbalken samt plan- och bygglagen. Sektorn rapporterar till tre nämnder: kommunstyrelsen i
Mariestads kommun, miljö- och byggnadsnämnden (MBN)
och tekniska nämnden (TN). MBN och TN är gemensamma
nämnder för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Sektor samhällsbyggnads främsta uppgift är att skapa
smidiga samhällsbyggnadsprocesser från planering till genomförande, och består av följande delar:

Verksamhet miljö och bygg
Miljö och bygg ansvarar för uppgifter inom byggnadsväsendet och miljöområdet. Verksamheten rapporterar till MBN.
Huvuduppgifterna är prövning, kontroll och/eller tillsyn enligt
bland annat följande lagar med tillhörande författningar: Planoch bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen. I uppdraget ingår också att till Mariestads, Töreboda
och Gullspångs respektive kommunledningar bidra med god
samlad kompetens i miljöstrategiska frågor och naturvård,
samt i energi- och klimatrådgivning.

Verksamhet teknik
Teknik ansvarar för kommunernas fastigheter och lokalvård,
gator och parker, vatten och avlopp, mät- och geodataverksamhet samt byggnadsverksamhet. Verksamheten rapporterar till
TN och är gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Avdelning samhällsutveckling
Avdelning samhällsutveckling hanterar utvecklings- och
tillväxtfrågor inom näringsliv och turism samt mark- och
exploateringsfrågor. Uppdraget är att skapa gynnsamma
förutsättningar för tillväxt och utveckling i det befintliga
näringslivet i stad och på landsbygd, men också att förnya och
bredda näringslivet genom nya etableringar och satsningar.
De gynnsamma förutsättningarna är bland annat kopplade till
infrastrukturfrågor och pendlingsmöjligheter men också till
tillgången på attraktivt boende och kompetens/utbildning. På
turismområdet är målet att skapa en stark turismnäring och en
attraktiv destination. Bland annat genom strategiska samar-
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beten med andra kommuner, exempelvis längs Göta kanal. I
mark och exploatering ingår förvaltning av kommunens skogoch markinnehav, markförvärv och försäljning av tomter samt
avtalsskrivning.

Planenheten
Planenheten är för närvarande organiserad direkt under
chefen för sektor samhällsbyggnad och arbetar på uppdrag
av kommunstyrelsen i Mariestad. Uppdraget består av fysisk
planering, översikts- och detaljplanering samt gestaltningsuppdrag.

Sektor utbildning
Sektor utbildning består av följande avdelningar: Förskola
och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, elevhälsa samt kost. En viktig del i arbetet mot
kommunens vision (2030) är att förbättra resultaten inom all
utbildningsverksamhet. Huvudmannen och samtliga verksamheter har fullt fokus på att utveckla det systematiska arbetet
med kvalitet och arbetsmiljö. Utbildningen planeras, följs upp,
utvärderas, analyseras och utvecklas systematiskt och kontinuerligt. Utvecklingsarbetet har sin grund i forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskola och pedagogisk omsorg
I Mariestad finns 18 förskolor och sex dagbarnvårdare. Hösten
2017 har cirka 1 200 barn förskoleplats. I Mariestad är antalet
inskrivna barn i åldern 1–5 år högre än genomsnittet i landet.
I kombination med ökade födelsetal, en positiv inflyttningstrend, mottagning av nyanlända samt annan invandring ser
behovet av förskoleplatser ut att öka de närmaste fem, tio åren.

Familjecentral
I Mariestads kommun finns familjecentralen Pärlan, en öppen
förskola som ska verka som en mötesplats för barn (0-6 år)
och föräldrar. Familjecentralen är belägen på Medborgarresurs–Lotsen barn och familj och drivs i samverkan mellan
utbildningsnämnden, socialnämnden och primärvården. På
familjecentralen finns också stöd i form av familjepedagog,
psykologmottagning, barnavårdscentral och barnmorskemottagning.

Sjötorp
Fh, Fs

Lyrestad
LM, Fh, Fs
Torsö
LM, Fs

Övergång Töreboda
LMH
Fs

Hassle
LM, Fh, Fs
Mariestad väster
Vadsbogymnasiet Gy, Vu
Tunaholm H
Prisma LM, Fh
Unika LM, Fh
Sikelvingen Fs
Kompassen Fs
Termiten Fs
Flitiga Lisan Fs
(Kronopark)

Lugnås
LM, Fh
Fs

Mariestad öster
Vänergymnasiet Gy
Högelid F-6, 7-9, Fr
Grangärdet F-6, Fr, Fs
Österåsen Fs
Flugsvampen Fs
Ljungdalen Fs
Hasselbacken Fs
Sjölyckan
Lillängen F-6, Fh
Ekhamra 7-9

Ullervad
LM, Fh
Tolsgården Fs

Övergång Götene
2-3 LMH
2-3 Fs

Tidavad
LM, Fh, Fs
Grundskola (L/M/H), Fritidshem (Fh)
Förskola (Fs)
Gymnasium/vuxenutb (Gy/Vu)
Privat regi

ILLUSTRATION 0.7: Sektor utbildning.

Övergång Skövde
LMH
Fs

Ny verksamhet
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Grundskola
I grundskolan finns tolv skolenheter varav åtta f–6-skolor, en
f–9-skola och en 7–9-skola. Tre fristående grundskolor – Lillängsskolan (f-6), Torsö skärgårdsskola (f-6) och Ekhamraskolan
(7-9) – har etablerats i kommunen. Hösten 2017 finns cirka 2 300
elever i kommunens grundskolor. Elevtalen i grundskolan väntas
öka de kommande två åren, för att därefter minska igen till en
nivå något under situationen 2015.

Gymnasium
Kommunerna i Skaraborg samverkar kring utbildning, vilket
regleras genom samverkan Utbildning Skaraborg. Syftet är
att ge eleverna ett större utbud, säkerställa högre kvalitet och
vara resursoptimerade. Alla samverkande kommuner fattar
egna beslut kring sin gymnasieskola, men hänsyn ska tas till
hela Skaraborg i besluten. Den kommunala gymnasieskolan
Vadsbogymnasiet har i dagsläget elva nationella program, fyra
introduktionsprogram, ett 4-årsprogram (gymnasiesärskola) och
en riksrekryterande marinteknikutbildning. Vadsbogymnasiet
är i mångt och mycket en mångkulturell skola. Med anledning
av ett ökat antal nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
går många elever introduktionsprogrammet Språkintroduktion.
2017 finns cirka 770 elever på skolan. I Mariestad finns även
friskolan Vänergymnasiet med två nationella program.

Vuxenutbildning
2017 finns motsvarande cirka 240 heltidsstuderande i Mariestads
vuxenutbildning. Det innebär i praktiken betydligt fler individer
som studerar på deltid – dels inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning inklusive yrkesvuxutbildning vård och omsorg,
dels i svenska för invandrare (SFI). Det är svårt att förutse hur
stor SFI-verksamhet som behövs framöver. Behovet avgörs helt
av antalet boenden för nyanlända i kommunen och av Migrationsverkets kommunplaceringar. Genom samarbetet i Utbildning Skaraborg avsätts delar av vuxenutbildningarnas statsbidrag
till en gemensam yrkesbyrå, där samtliga kommuners medborgare kan ansöka om utbildning. Vuxenutbildning Mariestad är
speciellt inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet.

Dacapo Mariestad
Dacapo Mariestad är en kommunal högskoleplattform med
uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Verksamheten erbjuder 2017 fyra olika utbildningsformer:
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yh-utbildningar, distansutbildningar, grundutbildningar och
forskningsstationer.
Dacapo Mariestad har utvecklats utifrån ett flerårigt
samarbete mellan Göteborgs universitet och Mariestads
kommun. Universitetet har etablerat delar av institutionen
för kulturvårds grundutbildningar här. De delar som finns i
Mariestad är byggnadsvårdsutbildningen samt trädgårds- och
landskapsvårdsutbildningen.
Mariestads kommun har tillsammans med Göteborgs
universitet investerat i centralt belägna anläggningar kopplade till utbildningarna, och ett campusområde håller på att
växa fram mellan Universitetsparken och Trädgårdens skola.
Övriga samverkanspartners som ingår i Dacapo Mariestad är
Karlstad universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Skövde, Stiftelsen Steneby, Folkuniversitetet och Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Dacapo har
som särskilt uppdrag att skapa en kärna av eftertraktade och
kvalitetssäkrade utbildningar med inriktning mot hantverk,
hållbarhet och frågor kopplade till forskning och utveckling
inom biosfärområdet.

Sektor stöd och omsorg
Stöd och omsorg är indelad i fyra avdelningar: Arbetsmarknad, bistånd, individ- och familjeomsorg samt vård och
omsorg.

Arbetsmarknad
Det övergripande målet är att stärka personer med lång
arbetslöshet att komma in på arbetsmarknaden och öka deras
möjligheter till egen varaktig försörjning. Arbetsmarknadsavdelningen är viktig för att överbrygga barriärer mellan denna
målgrupp och arbetslivet. Avdelningen är också viktig både
för att tillgängliggöra arbetsmarknaden för fler och för att
tillgängliggöra fler för arbetsmarknaden. I förlängningen är
verksamheten därför också betydelsefull för folkhälsoarbetet
och att ge alla chans till meningsfull sysselsättning.

Bistånd
Biståndsavdelningen gör bedömningar kring hjälp och
stöd som omfattas av det kommunala ansvaret (hemtjänst,
ledsagare, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård

eller särskilt boende). På avdelningen utreds och beslutas det
om vilka hjälpinsatser som kan erbjudas. Här arbetar också ett
stödteam som hjälper anhöriga.

Individ- och familjeomsorg
Kommunens individ- och familjeomsorg består av fem enheter: Barn och unga, vuxen, socialpsykiatri, hem för vård eller
boende och lss–barn (lagen om särskilt stöd). Individ- och
familjeomsorgen ger stöd och hjälp till människor som av olika
skäl har svårt att klara sin livssituation. Biståndet kan ges i
form av förebyggande arbete, behandling, ekonomiskt bistånd
med mera.
Inom socialpsykiatrin får personer med varaktiga psykiska
störningar stöd i form av boende, dagverksamhet och boendestöd. Insatser ges huvudsakligen inom ramen för socialtjänstlagen (SOL). Verksamheten ansvarar även för de lss-insatser
som finns för barn upp till 20 år. Insatserna ges i form av
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem och elevhemsboende. Till avdelningen hör också kommunens flyktingmottagning samt budgetrådgivning och skuldsanering.

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsavdelningen ger omvårdnad och service till
behövande i kommunen. Verksamheten ska ge trygghet och
verka för att skapa en meningsfull tillvaro. Brukarens egna
resurser ska tas till vara. Inom ramen för lss ges personlig
assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare, gruppbostad,
servicebostad och daglig verksamhet. Avdelningen ansvarar för
personer som är äldre än 20 år eller som har gått ut gymnasieskolan. Den kommunala hälso- och sjukvården ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdande insatser, upp till sjuksköterskenivå, till personer i det egna hemmet. Insatserna ska också ges
i kommunens särskilda boendeformer och i biståndsbedömd
dagverksamhet. Den grundläggande inriktningen för vårdoch omsorgsavdelningen är att den som är äldre eller har en
funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sitt hem så länge
som möjligt.

Sjötorp
1 gruppbostad
Lyrestad
3 gruppbostäder

Mariestad
boenden och antal

Hasslerör
Fredslund 40p

Ullervad
Ullerås 60p

KARTA 0.8: Sektor stöd och omsorg.

Äldreboende
Gruppboende
Övriga
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Näringsliv och
arbetsmarknad
Näringslivet och arbetsmarknaden i Mariestads kommun
är relativt varierat, men har tydlig koppling till kommunens
historiska utveckling. Kommunen har präglats av tillverkningsindustri kopplad till bruksutvecklingen vid Tidans
mynning och transportmöjligheterna på Vänern och Göta
kanal.
Funktionen som residensstad har gett kommunen en tydlig
identitet som tjänstemannastad. Samtidigt kännetecknas stora
delar av kommunen av jord- och skogsbruk. I kommunen
finns cirka 3 100 registrerade företag och antalet arbetstillfällen
i kommunen är cirka 9 300. Mariestads kommun och övrig
offentlig sektor är kommunens största arbetsgivare.
I näringslivet (privat sektor) är de största branscherna tillverkningsindustri, handel och byggverksamhet. Tillsammans
sysselsätter de cirka hälften av befolkningen (se tabell 3.28).
Antalet anställda inom tillverkning och civila myndigheter
är större än riksgenomsnittet, men antalet anställda inom
företagstjänster och andra konsulttjänster (information och
kommunikation, försäkringsbolag) är mindre.
De senaste tio åren har arbetstillfällena i kommunen blivit
ungefär 500 färre. Det beror bland annat på effektiviseringar
inom tillverkningsindustrin och minskad statlig och regional
verksamhet. Samtidigt ökar antalet små och medelstora företag. Inom besöksnäringen sker en positiv utveckling kopplad
till lokala natur- och kulturmiljöer. Utvecklingen inom besöks
näringen är knuten till den lokala geografin.

Industriell verksamhet
Mariestad har en stark industrihistoria med både stora och
små företag. De större företagen är Metsä Tissue AB (mjukpapperstillverkning) med cirka 500 anställda, DS Smith
(tillverkning av förpackningar) med ungefär 200 medarbetare
och Electrolux Logistics (distribution) med totalt cirka 100
anställda. De senaste årtiondena har en strukturomvandling
skett, där sysselsättningen snabbt förskjutits från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Omvandlingen kan
dels förklaras av outsourcing från industri- till tjänstesektor
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och av att produktion flyttat till låglöneländer. Men den största
förklaringen till att sysselsättningen inom industrin minskar
är omfattande produktivitetsförbättringar. Den utvecklingen
kommer att fortsätta framöver – troligen i en ännu snabbare takt när automatiseringen tilltar i fler branscher. Med en
accelererande digitalisering och teknisk utveckling kommer
tillverkning och tjänster i allt högre grad att utföras av robotar,
maskiner och IT‐system. Det inverkar i sin tur på näringsliv,
arbetsmarknad och arbetsliv.
En konsekvens av denna utveckling är att lönekostnaderna
blir en allt mindre del av produktionskostnaderna. Det skapar
möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot låglöneländer.
Västra Götaland och Mariestad har som helhet en branschstruktur som mer än rikssnittet är präglad av tillverkande
branscher. När färre sysselsätts hos de stora industriföretagen,
ökar andelen sysselsatta i små och medelstora företag. Den
utvecklingen ökar variationen i näringslivet och kan minska
arbetsmarknadens sårbarhet. En ökad innovationsförmåga i
näringslivet kan vara avgörande för att möta den utveckling vi
står inför.
För att klara de högt ställda klimatmålen måste nya smarta
lösningar utvecklas som minskar konsumtionens påverkan på
den globala uppvärmningen. Detta skapar behov av en industriell förnyelse som kan generera både nya affärer för befintlig
industri (produkter och tjänster) och nya företagsetableringar.
Satsningen på att etablera Test- och demonstrationsplats
Mariestad med ElectriVillage skapar förutsättningar för nya
affärer och tillväxt i Mariestadsregionen. Genom att testa och
demonstrera hållbara transportlösningar på land och till sjöss
vill kommunen hitta innovativa systemlösningar kring nya sätt
att producera, lagra, använda och överföra energi, för att på
så vis bidra till en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten
vid test- och demonstrationsplatsen kommer att leda till nya
affärsmöjligheter – både genom att ny kunskap tillförs via
samarbete med akademin och genom att behov av nya produkter/tjänster uppstår.
Tillgången på lämplig industrimark är god, men den behöver
detaljplanläggas. Huvuddelen är industrimark i eller i direkt
anslutning till Mariestads tätort. För den lokala utvecklingen
är det viktigt med ett aktivt planarbete, så att företag kan
utveckla sina verksamheter inom kommunen. Översiktsplanen pekar på behov av att både bedriva olika verksamheter
och skapa funktionsblandade bebyggelsemiljöer, framför allt i

Mariestads centrala delar. Planen visar också att man behöver
peka ut ny industrimark i anslutning till infrastrukturinvesteringar.

sjukhus. Annan statlig administration i kommunen är Transportstyrelsen, kriminalvården, Migrationsverket, Skatteverket
och Lantmäteriet.

Statlig och regional administration

Handel och kommersiell service

Mariestads kommun har tack vare den tidigare funktionen
som residensstad en stor andel arbetstillfällen inom statlig
och regional verksamhet. Mariestad är en av de åtta orter där
Länsstyrelsen i Västra Götaland har arbetsplatser, även om
omfattningen minskat kraftigt sedan länssammanslagningen.
Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet.
Den har bland annat i uppgift att se till att länet utvecklas på
ett sådant sätt att de nationella politiska målen slår igenom
och att länets utveckling främjas. Även Västra Götalandsregionen har administrativ verksamhet i Mariestad. Större delen
har dock flyttats till Skövde, med undantag för Regionservice
som fortfarande finns kvar och numera är beläget i Mariestads

Handel och kommersiell service finns i huvudsak i Mariestads
tätort. Butiker och mindre serviceverksamheter finns dock
i de mindre tätorterna nära turismens besöksmål. I Fördjupad översiktsplan för Mariestad pekas Stockholmsvägen och
Göteborgsvägen ut som de primära stråken för handel och
kommersiell service. Längs Göteborgsvägens södra del finns
verksamhetsområdena Haggården och Horn, där detaljplanen
möjliggör handel, småindustri och restaurangverksamhet. Här
finns kommunens mer omfattande externhandel. Förutsättningarna för handeln står dock under förändring och påverkas
av handelns utbyggnad i Skövde och andra kringliggande
större städer. Dessutom påverkas den lokala handeln av möjlig-

Arbetstillfällen 2014
Näringsgren

240 (120)
190 (95)
240 (120)
100 (50)

Vård och omsorg
Handel
Tillverkning och utvinning
Företagstjänster

190 (95)

Utbildning

130 (65)

Byggverksamhet

200 (100)

Civila myndigheter och försvaret

60 (30)

Transport

70 (35)

Personliga och kulturella tjänster, m.m

30 (15)

Information och kommunikation

40 (20)

Hotell och restauranger

60 (30)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

10 (5)
20 (10)

Fler än riket
Färre än riket

Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetsverksamhet

20 (1)

Okänd bransch

10 (5)

Energi och miljö

Män Mariestad
riket

Kvinnor Mariestad
riket

0

10

20

Avser 16 år och däröver
Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

ILLUSTRATION 0.9: Kommunens arbetsmarknadsprofil (2016). Kommunen har fler arbetstillfällen inom
tillverkning och civila myndigheter än Sveriges genomsnitt, men färre arbetstillfällen inom företagstjänster.
Siffrorna till vänster anger ungefärligt antal arbetstillfällen som behöver tillgängliggöras för en befolkningstillväxt på 4 000 invånare (2 000 bostäder).
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Besöksnäring

Besöksmål
Matställe
Hotell
Pensionat
Stugor
Camping

ILLUSTRATION 0.10: Besöksnäringen.

heten att handla via internet. Det kan i framtiden ses som både
ett hot och en möjlighet.
Den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort föreslår
att handel och verksamheter även i fortsättningen lokaliseras
till stråket Göteborgsvägen–Stockholmsvägen, med fokus
på Mariestads historiska centrum. Utbudet av restauranger,
kaféer, barer och kommersiella mötesplatser (exempelvis
biograf och Folkets park) finns framför allt i Mariestads tätort.
Ett visst utbud finns också vid besöksnäringens noder och
rastplatser. Även områden med vattenkontakt, såsom Mariestads hamnområde och skärgården, har visat sig vara viktiga för
att utveckla ett lokalt utbud av handel och kommersiell service
både för turister och permanentboende i hela kommunen.
Externhandelns etableringar och besöksnäringens respektive
väginfrastrukturens servicefunktioner behöver också ses som
service för lokala boendemiljöer.
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Besöksnäringen är en viktig del av Mariestads utveckling och
bedöms ha ytterligare ekonomisk tillväxtpotential. Det är till
stor del tack vare Mariestads geografiska läge vid Vänern och
Göta kanal, och kommunens närhet till Kinnekulle och andra
kultur- och naturhistoriskt värdefulla miljöer. Ett väl fungerande besöksmål kan ses som ett kommunalt skyltfönster som
attraherar boende och näringslivsetableringar, vilket i sin tur
ökar möjligheterna för dem som bor och verkar i kommunen.
Mariestad utgör tillsammans med Lidköping och Götene Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Det ger förutsättningar för besöksnäring med fokus på hållbar turism. Här
är det viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik och utbyggda
gång- och cykelvägnät. Men framför allt är det avgörande med
lokala ambassadörer och entreprenörer som utvecklar verksamheter utifrån lokala resurser och säkerställer en långsiktigt
uthållig resursanvändning.
I undersökningar av vad som kännetecknar attraktiva
besöksmål framhålls ofta naturvärden som ett av de viktigaste värdena. Befintliga och nya vandrings- och cykelleder,
Lugnåsberget samt båt- och kajakturer på Vänern, Göta kanal
och Tidan är några besöksmål med goda förutsättningar att
utvecklas. Även inom fiske är utvecklingspotentialen stor.
Naturen och naturupplevelser är en resetrend som förmodas
fortsätta växa. Beläggningen på hotell, vandrarhem, stugbyar
och campingplatser är god. Det finns dock behov av att öka
antalet gästbäddar.
Mariestads turistorganisation vill i samverkan med företag
och föreningar i besöksnäringen öka antalet besökare i Mariestad – framför allt besökare som stannar flera nätter och på så
sätt stärker den lokala ekonomin. Besöksnäringen framhålls
som en framtidsbransch och fyra områden i kommunen anses
särskilt intressanta för utveckling av besöksnäringen: Mariestads tätort, Göta kanal, Vänerskärgården och Lugnåsberget.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är tillsammans med fisket viktigt för
lokala ekonomi, en levande landsbygd och för att bevara
kultur- och naturmiljöer. Mariestads slättbygd är ett av Sveriges mest bördiga jordbruksområden. Det geografiska läget
och jordarna ger goda förutsättningar för varierad växtodling.

Huvuddelen av åkermarken används för odling av bröd- och
fodersäd samt vall.
Torsö har en säregen karaktär, där skärgård, skog och jordbruksmark tillsammans skapar en värdefull landskapsbild. De
senaste decennierna har strukturutvecklingen inom jordbruket
gjort att jordbruksföretagen blivit färre och större. Det har i sin
tur medfört att de mindre odlingslotterna hotas. Kommunen
är angelägen om att bibehålla de mindre odlingslotterna för att
bevara de öppna markerna.
Lantbrukarna utgör en stor del av kommunens småföretagare. Av kommunens markytor är 22 procent skogsmark och
tolv procent jordbruksmark. 2007, då en jordbrukskartering
gjordes, bestod Mariestads kommun av totalt 16 909 hektar
åker. Mariestads kommun äger 110 hektar åkermark som till
största delen arrenderas ut till enskilda lantbrukare.
Det svenska jordbruket i stort har central betydelse för
samhällsutvecklingen eftersom det möjliggör en trygg livsmedelsförsörjning. Ett långsiktigt hållbart jordbruk bidrar till att
uppfylla de svenska miljömålen eftersom det är resursbesparande, miljöanpassat och etiskt.
Den svenska skogspolitiken har två lika viktiga mål – ett
produktionsmål och ett miljömål. I sammandrag innebär det
att skogen och skogsmarken är en nationell tillgång som ska
användas effektivt, så att den ger uthållig och god avkastning,
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Skogen har,
förutom att vara en av våra viktigaste resurser för material- och
energiförsörjning, ett stort värde för friluftsliv och jakt.

Förutsättningar för näringslivets
och arbetslivets utveckling
När kommunikationerna blir bättre och den lokala arbetsmarknadsregionen vidgas får både arbetstagare och arbetsgivare ett större utbud av arbetstillfällen och kompetensförsörjning. Särskilt viktigt är det att utvidga den lokala
arbetsmarknaden mot norr och öster. På så vis förstärks
möjligheterna att utveckla den lokala arbetsmarknadsregionen
i Skaraborg och att öka in- och utpendling till/från Värmland
och Örebro.
Samtidigt varierar den lokala arbetsmarknadens storlek beroende på utbildningsnivå. Den ser också ofta olika ut för män
och kvinnor. Därför krävs olika åtgärder för att utvidga arbets-

ILLUSTRATION 0.11: Tillståndspliktig verksamhet.

marknaden för olika grupper i samhället. Det kan exempelvis
handla om att skapa kortare restider eller öka kollektivtrafikens
turtäthet, men också om att kunna kombinera långa resor med
en flexibel barnomsorg.
Det är också viktigt att se hur kommunens geografiska delar
har olika förutsättningar för lokal ekonomisk utveckling.
Även meningsfull sysselsättning är avgörande för att ekonomin i kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och
stora grupper utan arbete innebär att skatteintäkterna minskar
och kostnaderna ökar. Sysselsättning, karriärmöjligheter och
utbildningsnivå, som betyder mycket för näringslivets utveckling, har också stor inverkan på folkhälsan – och därmed på
kommunens sociala tillväxt.
Kommunens viktigaste resurser är i detta avseende de kvinnor, män och barn som bor och arbetar i kommunen. För en
balanserad lokal och regional utveckling är det betydelsefullt
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att infrastruktur och offentlig service fördelas på ett rättvist
sätt över kommunen, samt att förutsättningar för kommersiell
service underlättas genom den fysiska planeringen.
I planeringen är det viktigt att ta hänsyn till plan- och
bygglagens strävan att balansera enskilda och allmänna respektive privata och samhällsekonomiska intressen. Här behöver
bebyggelseutveckling, infrastrukturinvesteringar och förändringar av kommunens grön- och blåstruktur samordnas med
näringslivsutveckling och offentlig verksamhet.
Översiktsplanen är ett redskap för att guida en samordnad
samhällsutveckling i kommunen. Genom att ge goda förutsättningar för näringsliv, nya etableringar och entreprenörskap skapas ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Att
strategiskt och långsiktigt arbeta för att förnya näringslivet är
centralt för att minska kommunens sårbarhet. För att ta till
vara den potentialen som finns krävs ett proaktivt och systematiskt arbete, som involverar hela kommunen och lägger fokus

Flerbostadshus på Ekudden kvällstid, foto Stefan Svensson.
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på processer med medborgare och företagare i centrum.
Målet med kommunens näringslivsarbete är att öka sysselsättningsgraden, skapa fler arbetstillfällen och förbättra kompetensmatchningen och servicen mot näringslivet. För att kommunen
ska fortsätta att få fler invånare och därmed öka sin skattekraft
är det viktigt att kommunen kan tillgodose behovet av bostäder
och infrastruktur, exempelvis bredband, kollektivtrafik, vägar
och järnväg. Det krävs också fler arbetstillfällen i vår arbetsmarknadsregion. Enligt kommunens näringslivsstrategi ska
kommunen arbeta för att stärka samarbetet mellan kommuner,
näringsliv, universitet och högskolor i regionen. Detta för att
möta kompetensförsörjningsutmaningen inom både privat och
offentlig verksamhet. Det innebär att kommunen ska koppla
befintligt näringsliv till de innovationsplattformar som finns i
regionen, och samtidigt utforma plattformarna så att de servar
den lokala arbetsmarknadsregionens behov.
Besöksnäringen har stor potential och kommunen ska verka

för att skapa fler reseanledningar utanför sommarsäsongen,
vilket ger möjlighet till fler sysselsatta året runt. Test- och
demonstrationsplats Mariestad ska utvecklas i syfte att skapa
en ny industri runt hållbara transporter och systemlösningar.
Här finns stora möjligheter att höja utbildningsnivån och
skapa fler arbetstillfällen.
Digitaliseringen är en utmaning där både infrastruktur och
kompetens krävs för att ta till vara de möjligheter som utvecklingen innebär. En grundförutsättning är tillgången till fiber
både i tätorten och på landsbygden. För att motverka segregation och möta bristen på arbetskraft är det också viktigt att
nyanlända snabbt kan etablera sig på arbetsmarknaden.
Det behövs fler företag i kommunen för att skapa tillväxt.
Kommunen ska skapa förutsättningar för att förverkliga idéer
och starta företag. Extra viktigt är det att inspirera unga och
nyanlända till entreprenörskap.
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Bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsanalys

Mariestads kommun har under 2017 tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. Syftet är att enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) slå fast hur
kommunen ska ge alla invånare möjlighet att leva i goda
bostäder och främja lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen. Programmet grundar sig i analyser av kommunens
bostadssituation samt de lokala, regionala och nationella mål
som finns. Bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild
av bostadssituationen i kommunen och vilka behov som med
tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen finns i idag
och i framtiden. Analysen utgår från olika gruppers perspektiv
– framför allt äldre, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och speciella behov samt nyanlända.
Programmet grundar sig i uppfattningen att kommunens
utveckling beror på den framtida tillgången till attraktiva och
ändamålsenliga bostäder. Samtidigt är det viktigt att kommunen växer i en hållbar takt – att kommunen hinner med att
starta nya förskolor och skolor, bygga ut kommunalt VA samt
gator och övrig infrastruktur och att tillväxten inte sker på
bekostnad av naturmiljön.

2015
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Småhus, bostadsrätt

Småhus, hyresrätt

Flerbostadshus, bostadsrätt

Flerbostadshus, hyresrätt
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1%

Övrigt boende

Flerbostadshus,
Flerbostadshus, hyresrätt
hyresrätt
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50 % 50%
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ILLUSTRATION 0.12: Fördelning av bostadstyper i Mariestads kommun.
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Länsstyrelsen har konstaterat att bostadsbyggandet i Västra
Götalands län behöver öka. I länet behöver det byggas 7 800
nya bostäder varje år den kommande tioårsperioden. De senaste
åren har det byggts 4 900 nya bostäder per år. Enligt bostadsmarknadsanalysen råder det underskott av bostäder i Mariestads
centralort, men i övriga delar i kommunen råder det balans. De
som främst drabbas av bostadsunderskottet är ungdomar och
äldre. Länsstyrelsen bedömer också att det är brist på bostäder
för nyanlända samt för personer med funktionsnedsättning
som behöver särskilt boende. Länsstyrelsen framhåller särskilt
att hyresrätter med ett, två respektive fyra rum och kök behövs,
samt bostadsrätter med tre respektive fyra rum och kök.
Bostadsmarknadsanalysen utgår från en befolkningsprognos
som visar att Mariestads kommun kommer att öka med cirka
700 invånare fram till 2025 (alternativ A). Denna befolkningsprognos ger ett behov av att bygga 320 nya bostäder till 2025.
Prognosen ligger dock under kommunens egen vision och mål
om 4 000 nya invånare till 2025 (alternativ B). I målet utgår
kommunen från Boverkets bostadsanalys för 2025. Den framhåller den svenska bostadsbristen och behovet av 700 000 nya
bostäder. Mot bakgrund av Mariestads nuvarande storlek ger
detta en lokal utbyggnadstakt på cirka 2 000 bostäder och cirka
4 000 nya invånare. Kommunen gör bedömningen att bebyggelseutvecklingen i stort bör följa dagens fördelning mellan
boendetyper: Villor (50 %), hyreslägenheter (20 %), bostadsrättslägenheter (20 %) och radhus (10 %). För att ta mindre ny
mark i anspråk och begränsa utglesning av staden är det dock
önskvärt att mängden lägenheter och radhus ökar successivt.

Behov av kommunal service
Fler invånare medför nya behov av att investera i skola, vård
och infrastruktur. Tabell 1.1 på sidan 59 visar hur behovet av
kommunal service ökar med den regionala befolkningsprognosen och kommunens vision om bostadsbyggande. Kommunen
bedömer att den nuvarande investeringsplanen för teknisk
infrastruktur för vatten och avlopp uppfyller kraven i kommunens tillväxtmål.

Planberedskap
Kommunen har idag god planberedskap för nya bostäder.
Samtidigt behövs nya planer för områden med bättre marknadsförutsättningar, exempelvis nära service och handel,
med utsikt över vattnet och nära landsbygden i kommunens
kransorter. När planberedskapen är god kan kommunen
medvetet styra bebyggelseutvecklingen och ha framförhållning
i kontakten med exploatörer och bostadsbolag. I Mariestads
tätort finns med nuvarande planer möjlighet att bygga cirka
550 nya bostäder och i kranskommunerna finns planer för 185
bostäder. Den totala planberedskapen i kommunen är 735
bostäder.
Översiktsplanen redovisar en bebyggelseutveckling för tätort
och övrig kommun som motsvarar kommunens vision om
befolkningsutveckling till 2030.

Planeringsverktyg
Kommunerna i Sverige är skyldiga att planera och redogöra
för den framtida mark- och vattenanvändningen. Detta fattar
kommunen själv beslut om genom översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det innebär i förlängningen att
kommunen, genom sina planer, bestämmer vilka platser som
är lämpliga att bebygga med bostäder. Den fysiska planeringen
ska möjliggöra en god livsmiljö genom att framhäva frågor som

trygghet och jämlikhet, men också genom att låta medborgarna
vara med och påverka sin kommun genom en god medborgardialog.
Bostadsmarknaden har genomgått strukturella förändringar
de senaste decennierna. Tidigare stod staten som risktagare
genom statlig subvention och regleringar men idag tas risken
av kommuner, byggföretag och kreditgivare. Samspelet mellan
byggbolag och kommuner är därför av central betydelse, liksom
att kommunerna hanterar sitt planmonopol på ett korrekt och
effektivt sätt. En medveten planprocess i dialog med medborgare och myndigheter kan underlätta denna process.
Genom att bedriva en aktiv markpolitik och ha mål och
strategier för markuppköp och markanvisning kan kommunen påverka bostadsbyggandet. En aktiv markpolitik med god
framförhållning att köpa mark som täcker behoven för bostäder,
verksamheter och allmänna ändamål ökar kommunens möjlighet att reglera när, var och hur kommunen bebyggs. Dessutom
kan kommunen i viss mån bidra till att reglera bostadspriserna.
Med tillgång till kommunägd mark ökar möjligheterna att
påverka bostadsutvecklingen. Det blir lättare att genomföra
strategier och planer, liksom att nå sociala mål och visioner samt
miljömål. När en byggherre är intresserad av ett område kan
mark fördelas för ett område med antingen antagen detaljplan
eller med pågående detaljplaneläggning. Fördelningen ger
byggherren företrädesrätt att under en viss tid fullfölja byggintentionerna i området.

EN ÖKNING MED 700 NYA INVÅNARE:

EN ÖKNING MED 4 000 NYA INVÅNARE:

+ 180 st

+ 100 st

+ 40 st

+ 1140 st

+ 640 st

+ 220 st

Villor

Flerbostadshus

Radhus

Villor

Flerbostadshus

Radhus

Totalt: 320 nya bostäder

Totalt: 2 000 nya bostäder

ILLUSTRATION 0.13: Fördelning av bostäder.
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Nybyggnation av bostäder vid Strandgården,
foto: Stefan Svensson

För att öka medvetenheten om Mariestads kommun som
boendeort krävs aktiva marknadsföringsåtgärder. Närheten
och pendlingsmöjligheterna till Skövde och Örebro samt
närheten till naturen måste marknadsföras. Goda exempel
på tidigare pr-kampanjer är bostadsprojektet Sjölyckan, som
fått en egen hemsida, syns på sociala medier, på stan samt på
mässor. Som svar på marknadsföringen har kommunen sett
ett positivt intresse, både bland kommunens invånare och från
utomstående, för att bygga och bo just där.

Markinnehav
Kommunen har stort markinnehav i direkt anslutning till
centralorten och tätorterna Lugnås, Lyrestad, Sjötorp och
Ullervad. I de mindre orterna Tidavad och Odensåker, däremot, finns nästan ingen kommunägd mark. Endast ett fåtal
mindre områden på landsbygden är i kommunens ägo.

Kommunens fastighetsbolag
Kommunens egna fastighetsbolag, Mariehus AB, är ett viktigt
bostadspolitiskt instrument. Bolagets affärsidé är bland annat
att bygga, äga och förvalta fastigheter för bostadsändamål
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och offentlig verksamhet, exempelvis förskolan Regattan.
Genom ägardirektiv har kommunen möjlighet att, inom vissa
ramar, använda sig av allmännyttan för bostadssociala syften.
Mariehus AB förvaltar cirka 1 500 lägenheter, hyresbostäder
och lokaler i centralorten, samt i Ullervad. 60 procent av
kommunens hyresrätter ägs av Mariehus. De kommunala
bostadsbolagen ska fungera allmännyttigt och bolagen bör ses
som ett verktyg för att se till så att alla invånare i kommunen
erbjuds bra bostäder.

Riktlinjer för kommunens
bebyggelseutveckling
De mål och riktlinjer för bostadsförsörjning som redovisas i
bostadsförsörjningsprogrammet har i översiktsplanen samordnats med strategier för bebyggelseutveckling. Dessa redovisas i
del 1.

Östersundet och Torsöbron.

Landsbygdsstrategi
Kommunens landsbygdsstrategi (antagen 2016) beskriver
hur kommunens vision ska genomföras på landsbygden i
Mariestads kommun. I det här sammanhanget landsbygden hela kommunen utom Mariestads tätort, inklusive fem
tätorter, 13 mindre orter och skärgårdens öar. Kommunen har
rådighet över en del av det som efterfrågas på landsbygden,
medan andra (ofta kommersiella) aktörer styr över exempelvis
handel, post och liknande. Landsbygdsstrategin beskriver med
utgångspunkt från kommunens Vision 2030 följande delar:
Övergripande principer för den översiktliga landsbygdsplaneringen, vilka områden som ligger i fokus för det fortsatta
arbetet samt slutsatser, mål och handlingsplan för 2017–2022.

Övergripande principer
Mariestads landsbygdsstrategi slår fast fem övergripande
principer som ska vara vägledande i kommunens landsbygdsutvecklingsarbete:
1.
2.
3.
4.
5.

Planera i stråk
Satsa på mångfald, jämställdhet och hållbarhet
Stödja innovation och nya beteendemönster
Stödja en lokal marknad
Ta till vara platsers unika värden

I det fortsatta utvecklingsarbetet ska dessa principer beaktas,
tillsammans med de olika fokusområden som beskrivs i landsbygdsstrategin.

Planera i stråk
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort identifierades olika stråk, som hjälpmedel i planeringen. Detta
tankesätt kan också vara lämpligt på landsbygden. Stråken på
landsbygden baseras på att leva och verka. I stråken bedöms det
finnas förutsättningar för service, baserat på befolkningsunderlag och flöden av människor. Det finns aktörer som är mer
beroende än andra av service och annat som kan koncentreras
till stråken. Till dem hör bland annat företag, aktörer inom
besöksnäringen med mera. Andra verksamheter är inte lika
beroende av dessa stråk, exempelvis jakt, jord- och skogsbruk.

Satsa på mångfald, jämställdhet och hållbarhet
Landsbygden är en omistlig resurs för att åstadkomma en hållbar utveckling. Endast genom ett gott samspel mellan stad och
land kan exempelvis näringsämnen återföras till jordbruksmark.
I samspelet kan kretslopp för att återanvända resurser slutas
och en hållbar produktion av livsmedel och energi säkerställas.
Genom att vara en del av biosfärsområdet Vänerskärgården och
Kinnekulle har Mariestads kommun gjort särskilda åtaganden
kring detta. Kommunen upphandlar redan idag närodlade
livsmedel, men infrastrukturen för att återföra näringsämnen
kan bli bättre. Dessutom kan principerna för lokalproducerade
produkter appliceras på andra resurser än mat.
I samband med hållbar utveckling är begreppet resiliens betydelsefullt. Med resiliens menas förmågan att hantera förändringar så att de inte får negativa effekter på samhällsfunktionerna. En grundläggande förutsättning för resiliens är mångfald.
Det gäller både ekosystem och samhället i stort. Ett företag blir
mindre sårbart om det inte bara har en stor kund, och vattenförsörjningen i en kommun blir säkrare om den bygger på flera
vattentäkter, exempelvis. Hållbar utveckling mäts i tre typer av
utveckling: Ekonomisk, social och miljömässig. Det är uppenbart att olika delar av en kommun har olika förutsättningar i de
tre delarna. Utvecklingspotential finns på alla platser, men med
olika ambition och verktygslådor.

Stödja innovation och nya beteendemönster
Landsbygden i Mariestads kommun är företagsam och kreativ, och där finns många företag i olika branscher. Det pågår
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ILLUSTRATION 0.14: Kartläggning landsbygdsstrategi.
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Tidavad
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Trafikstråk låg/medel/hög trafik

en samhällsomvandling där andelen tjänsteföretag ökar och
distansarbete och andra nya beteenden blir vanligare. Det ställer krav på bredbandsinfrastruktur, men också på fungerande
infrastruktur i allmänhet. Omställningen till en biobaserad
samhällsekonomi ger landsbygden stora möjligheter. Landsbygden är rik på ekosystemtjänster, exempelvis skogar, åkrar,
vattendrag, biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer.
Landsbygden har också ett starkt socialt kapital och en uppfinnartradition. Genom att kombinera detta med ekosystemtjänster kan lokala resurser av stora ekonomiska värden återinvesteras i lokalsamhället och snurra där så länge som möjligt.
Utmaningarna är att hitta bra lösningar på ekonomiska flöden
mellan stad och land, där resurserna värderas, och att hantera
eventuella målkonflikter kring markanvändning/naturresurser.
Många av landsbygdens naturbaserade resurser som inte
tillhör primärproduktion av mat, material och energi är svåra
att värdera i ekonomiska termer, särskilt med traditionella
affärsmodeller. Samtidigt är det mycket viktigt att utveckla
argument för hur dessa resurser ska prioriteras i målkonflikter
mellan olika intressen i exempelvis mark- och vattenanvändning. Sammantaget betyder detta att Mariestads kommun
ska stödja innovationer som leder in i en framtida biobaserad
ekonomi.

Stödja en lokal marknad
Staden och dess omland är beroende av varandra. Staden
fungerar som marknad för omlandets produkter och tjänster,
samtidigt som omlandet på olika sätt ger förutsättningar för
ett gott liv i staden. Staden kan inte själv tillgodose invånarnas
behov av mat och andra produkter, eller sluta kretslopp av
näringsämnen.
Genom exempelvis upphandling och klusterstärkande åtgärder kan kommunen skapa lokal avsättning för produkter och
tjänster. Redan idag upphandlas lokalt producerade livsmedel.
Erfarenheter därifrån kan överföras till andra områden där
utvecklad samverkan med olika aktörer kan skapa möjligheter
för lokal resursförsörjning, exempelvis när det gäller energi
eller byggmaterial.

Ta till vara platsers unika värden
För att den lokala utvecklingen ska bli hållbar behöver den
bygga på lokala resurser. Ibland kan specifika resurser eller
kompetenser behöva tillföras för att utvecklingen ska kunna

ske, exempelvis för att bryta ned verkliga eller föreställda barriärer
eller bryta igenom begränsningar.
Genom att få syn på resurser och använda dem, koppla ihop
människor, platser och funktioner med varandra, samla olika
perspektiv och arbeta med innovationer kan lokalsamhället
utvecklas. Över huvud taget krävs innovationer för att säkra god
utveckling. Med innovationer menas nya kombinationer av resurser som antingen skapar värde eller ökar kostnadseffektiviteten.

Medborgardialog och
fokusområden
Under arbetet med landsbygdsstrategin har ett antal medborgardialoger genomförts. Resultatet av dessa kan sammanfattas i några
fokusområden, där man lyfter fram tillgången till följande delar:
Service och välfärd; förskola och skola; infrastruktur och kommunikationer; näringsliv och arbete; kultur, fritid och turism;
boende.

Service och välfärd
Kommunen erbjuder sina medborgare grundläggande samhällsservice i form av välfärdsproduktion. I servicebegreppet ryms
också kommersiell service som post, apotek, handel med mera,
men denna har kommunen sällan rådighet över. Företagande på
landsbygden ställer krav på bredbandsstruktur och mobiltäckning, men också på fungerande logistik. Även detta ligger utanför
kommunens rådighet, men kommunen kan vara en part i samtal
med olika aktörer, exempelvis Postnord och Västtrafik.
I medborgardialogerna som genomförts i arbetet med landsbygdsstrategin lyfts behoven av anpassade bostäder i främst
tätorterna fram som viktiga. Flera faktorer påverkar sådana behov.
En faktor är att landsbygden fortfarande erbjuder många möjligheter till generationsboenden. Situationen hanteras därmed
genom att de äldre bor kvar ”på gården” där yngre generationer
och hemtjänst/hemsjukvård hjälper till. En annan faktor är att
boenden för äldre behöver ha ett visst antal kunder för att kostnaden per person ska bli rimlig. Ytterligare en faktor är att många
landsbygdsseniorer hellre vill komma in till centralortens utbud
istället för att bo isolerade på landsbygden. Förutsättningarna är
komplexa och kräver särskilda utredningar och analyser.
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Strategiska åtgärder inkluderar:
ȫȫ Långtgående samverkan och samhandling mellan

offentliga, privata och ideella aktörer.
ȫȫ Att undersöka möjligheten att använda lokaler eller
andra resurser för alternativa och komplementära
behov.
ȫȫ Att undersöka tänkbara stöd och finansiella möjligheter
för landsbygdsservice.

Förskola och skola
I de medborgardialoger som genomförts lyfter medborgarna
fram närheten till förskola och skola som en viktig del. Förskolor
och skolor är synliga tecken på kommunens närvaro och de kan
också användas som lokala centrum där olika aktiviteter och
service kan samlas.
Strategiska åtgärder inkluderar att:
ȫȫ Främja permanentboende på landsbygden, som i sin

tur skapar förutsättningar för skola och förskola.
ȫȫ Underlätta för alla invånare i kommunen att bo nära

förskola och skola (1-6) .
ȫȫ Göra skolorna till lokala utbudspunkter, där service och

annat erbjuds i samverkan mellan olika aktörer.

Infrastruktur och kommunikationer
Framtidens infrastruktur kommer att behöva uppfylla höga
krav på hållbarhet, exempelvis genom att göra det enkelt att
kombinera olika transportslag. Ganska snart kan tillgänglighetsfrågorna dessutom komma att påverkas starkt av en
teknikutveckling som redan nu kan anas vid horisonten, men
vars konsekvenser är svåra att förutsäga exakt. Olika teknologier, exempelvis infrastruktur för laddstationer, biogas, vätgas,
bilpooler och självkörande fordon skulle radikalt kunna ändra
förutsättningarna för livet på landsbygden.
Fibernät är en viktig form av infrastruktur. I Mariestads
kommun är 43 procent av privatpersonerna och 30 procent av
arbetsställena anslutna, enligt Post- och Telestyrelsens årliga
kartläggning. Kommunen kan på olika sätt stödja bredbandsutbyggnad.
Strategiska åtgärder inkluderar att:
ȫȫ Fortsätta att underlätta utbyggnad av fibernät.
ȫȫ Kommunen och Trafikverket tar ansvar för att höja

standarden på vägar och underlätta för cykling.
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ȫȫ Säkerställa tillgången till kollektiva

kommunikationer.
ȫȫ Skapa förutsättningar för att främja

olika typer av

hållbara transportmedel.

Näringsliv och arbete
Ungefär 50 procent av kommunens företag finns på landsbygden. De flesta av dessa är enpersonsföretag och den klart
dominerande verksamheten är jord- och skogsbruk följt av
byggnation. En observation är att så kallad primärproduktion
finns i Mariestads kommun, men att förädling av råvaror sker
på annan plats. En ökad lokal förädling bidrar till lokal utveckling. Denna typ av utveckling bygger på lokala resurser och är
därför också hållbar.
Besöksnäringen är en del av näringslivet som bygger på
lokala resurser och förutsättningar. Vissa av de resurser som är
vitala för besöksnäringen sköts av kommunen. Kommunen har
också ett ansvar för viss marknadsföring. Genom att kombinera flöden av besökare med boende kan olika slags service
erbjudas på landsbygden. Ungefär en tredjedel av de förvärvsarbetande på landsbygden pendlar till en annan kommun.
Detta ställer krav på infrastruktur och trafiklösningar som
överbryggar kommungränsen.
Strategiska åtgärder inkluderar att:
ȫȫ Stödja utveckling av de gröna näringarna,

med inriktning på ökad lokal förädling och
kompetensförsörjning.
ȫȫ Fortsätta utveckla besöksnäringen och marknadsföra
Mariestads kommun.
ȫȫ Säkerställa tillgång till kollektiva
kommunikationslösningar och möjligheten att
använda flera transportslag för resor på landsbygden.

Kultur, fritid och turism
Att människor deltar i kultur- och fritidsaktiviteter är positivt
på flera sätt. Det stärker det sociala kapitalet, skapar större
kapacitet för att omhänderta innovationer och bidrar dessutom till folkhälsa och livskvalitet. Kommunen kan genom
att erbjuda ett decentraliserat utbud av egna aktiviteter och
samtidigt tillhandahålla anläggningar för andra aktiviteter
skapa förutsättningar för detta även på landsbygden. Man kan
också, genom olika former av stöd till och samverkan med
andra aktörer, uppmuntra till ett rikare utbud.

Biogasanläggning längs med väg 201.

Strategiska åtgärder inkluderar att:

Strategiska åtgärder inkluderar att:

ȫȫ Erbjuda ett decentraliserat utbud när det gäller

ȫȫ Inventera marktillgängligheten i hela kommunen.

kommunens egna verksamheter och kommunala
anläggningar för fritidsaktiviteter.
ȫȫ Synliggöra Mariestad för turister som åker till
kommunens kransorter. Detta kan ske genom
skyltning som upplyser om att de befinner sig i
Mariestads kommun.
ȫȫ Utveckla former för stöd till föreningar och
aktiviteter.
ȫȫ Säkra och stödja en struktur med lämpliga
mötesplatser.

ȫȫ Genomföra planarbeten som medger

Boende
De flesta på landsbygden bor i egenägda bostäder. Bostadsmarknaden här saknar både flexibilitet och det utbud som
behövs för att uppfylla behov och önskemål i olika livsfaser.
Det saknas planlagd mark för byggnation på landsbygden.
Kommunen har i sin LIS-plan pekat ut nio områden där det är
möjligt att få dispens för strandnära bebyggelse. Tanken är att
göra det lättare att skapa attraktiva bostäder och verksamheter
i det lokala landskapets förutsättningar, för att på så vis stärka
landsbygden i och runt dessa områden.

bostadsbyggande också på landsbygden.
ȫȫ Skapa efterfrågade alternativa boendeformer i

tätorterna.
ȫȫ Fortsätta planarbeten i utpekade LIS-områden.

Slutsatser landsbygdsstrategi
Grunden för lokal utveckling är de lokala resurserna. Genom
att kombinera dem på nya sätt kan nya värden skapas. Det är
detta som kallas för innovationer. Utvecklingen av Mariestads
landsbygd kommer att behöva bygga på nya kombinationer
snarare än att mer resurser tillförs. Ibland behöver dock olika
slags resurser tillföras för att få igång utvecklingen. Det kan
handla om kompetens, pengar, kommunikationslösningar eller
andra slags resurser. Mariestads kommun ska stödja innovationer som leder in i en framtida fossilbränslefri ekonomi.
Genom att låta visionen och de övergripande principerna
vägleda arbetet med fokusområdena kan man dra slutsatser
och peka ut riktningen för det kommande arbetet.
Visionen om den stolta sjöstaden visar exempelvis vägen när
det gäller var Mariestads kommun ska planera för boende: I
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sjönära lägen och längs Tidan och Göta kanal. Det är också där
som en stor del av det som ryms i stråken för leva ska placeras.
Att Mariestad ska vara centrum för trädgårdens hantverk och
ha en ledande roll inom hantverkets akademi skapar spännande möjligheter för företagande och exempelvis utformning av bostäder och offentliga miljöer. Genom kommunens
näringslivsarbete, fysisk planering och strategisk upphandling
kan de delarna av visionen få tydligt genomslag i livsmiljön och
landsbygdens utveckling. Särskilt viktigt blir det att inspirera
studenter och andra att starta företag och att ge stöd så att de
blir kvar i Mariestad.
När vi genomför landsbygdsstrategin bidrar vi till att göra
Mariestad till det modellområde för hållbar utveckling som
visionen talar om. Här är det viktigt med innovationer och
att hantera målkonflikter mellan olika perspektiv på hållbar
utveckling.
Att planera för och erbjuda mötesplatser som bygger på
platsernas unika värden och som låter deras mångfald komma
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till uttryck är ett sätt att bereda marken för lokal utveckling.
Mariestads kommun behöver se till att det arbetet också omfattar landsbygden, så att dess resurser kan sättas i spel. Så gott
som alla verksamheter i kommunen är delaktiga i att stärka
landsbygden i enlighet med denna strategi, och arbetet kräver
både helhetsperspektiv och utvecklad samverkan.
Landsbygdsstrategin föreslår ett antal handlingsåtgärder
under följande teman: Arbeta med gestaltningen i landsbygdens orter; Förbättra kollektivtrafiken på landsbygden; Främja
entreprenörskap på landsbygden; Fortsatt utbyggnad av fibernät på landsbygden; Skapa förutsättningar för att använda flera
transportslag för hållbart resande; Skapa förutsättningar för
bostäder på landsbygden samt Skapa resursförsörjda strukturer
som stödjer utveckling. De delar av åtgärderna som påverkar
planeringen av mark och vatten har arbetats in i översiktsplanen och finns med i de utvecklingsstrategier som redovisas i
del 1.

Klimatanpassningsplan
Den pågående globala uppvärmningen innebär att klimatet
förändras i hela världen. I Mariestads kommun innebär det
varmare och blötare klimat i framtiden. För att kommunen ska
stå robust mot klimatförändringarna krävs en analys av vilka
konsekvenser de medför samt att åtgärder genomförs för att
hantera dem.
Kommunstyrelsen antog 2017 en klimatanpassningsplan.
Syftet med planen var att lägga en grund för översiktsplanen
och bidra till en hållbar samhällsutveckling i Mariestads
kommun. Klimatanpassningsplanen identifierar tänkbara
risker och de konsekvenser som riskerna skulle kunna få
för kommunens verksamheter . Den pekar också ut en rad
lämpliga anpassningsåtgärder. Det övergripande målet är det
som Länsstyrelsen anger i den regionala handlingsplanen för
klimatanpassning av Västra Götalands län, ”Ett samhälle som
står robust inför klimatförändringar”. Klimatanpassningsplanen ska bidra till detta mål på flera sätt, nämligen dessa:
ȫȫ Klimatförändringarnas negativa konsekvenser blir så

små som möjligt.
ȫȫ Klimatförändringarna blir en naturlig del i

beslutsunderlag vid investeringar i samt planering,
renovering och underhåll av de verksamheter som
påverkas.
ȫȫ Klimatförändringarnas positiva konsekvenser blir så
stora som möjligt.
ȫȫ Potentiellt positiva effekter kan identifieras och man
kan undersöka vilka åtgärder som eventuellt behöver
vidtas för att använda effekterna.
I planen beskrivs övergripande hur kommunen kommer att
påverkas till 2100. Planen studerar enbart de risker som är en
följd av klimatförändringar. Den inriktar sig i huvudsak på
de verksamheter som kommunen råder över och de åtgärder
som kommunen kan och bör göra. I andra hand berör planen
delar där andra aktörer, enskilda fastighetsägare eller allmänhet
involveras. Klimatanpassningsarbetet har inte tagit hänsyn till
klimatförändringarnas indirekta effekter, exempelvis ökade
migrationsströmmar.

Det är omöjligt att i detalj förutse hur klimatet kommer att
förändras lokalt. De scenarier som redovisas är dock väl spridda
och accepterade inom området . Därför får de ses som rimliga
antaganden. Den generella tidshorisonten för klimatförändringar i länet har varit år 2100, eftersom den mesta forskning
som presenteras sträcker sig dit. Det är dock viktigt att betona
att klimatförändringarna inte kommer att upphöra 2100 .
Tvärtom kommer ytterligare åtgärder att behövas efter det.

Förväntade klimateffekter i
Mariestads kommun
Mot slutet av vårt sekel väntas årsmedeltemperaturen ha ökat
med mellan tre och fem grader. De största temperaturökningarna väntas under vintertid, men antalet värmeböljor under de
varma månaderna kommer också att öka. Antalet dagar med
värmeböljekaraktär väntas öka från 4–6 per år till 12–22 per år.
Vissa år kommer antalet varma dagar att vara avsevärt fler än
så. Det varmare klimatet innebär också att vegetationsperioden
blir avsevärt längre.
Den totala nederbördsmängden per år förväntas öka med
10–25 procent. Ökningen sker framför allt vintertid. På grund
av den ökande temperaturen kommer nederbörden alltmer
sällan att falla som snö, och mot slutet av seklet kan det förekomma mer eller mindre snöfria år. Det förväntas också bli
avsevärt vanligare med intensiv nederbörd i form av skyfall.
Nederbördsutvecklingen medför ökade flöden i Vänern
och Tidan. I Vänern väntas nivån på översvämningar som
idag, statistiskt sett, inträffar en gång på 100 år höjas med 20
centimeter till 2100. Översvämningsnivåer med motsvarande
statistiska återkomsttid i Tidan förväntas till 2100 bli ungefär
tio procent högre än idag. Dessa förändringar sker gradvis.
Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras,
skred och erosion. I dagsläget finns ras- och skredrisker utmed
vissa delar av Tidan. Dessutom består några områden nära
Vänern av så kallad utfyllnadsmark, där stabilitetsproblem i
form av sjunkhål kan inträffa vid översvämningar. Hur dessa
risker utvecklas i takt med ökad nederbörd, högre nivåer i
Vänern och flöden i Tidan är svårt att bedöma. Det är dock
sannolikt att riskerna kommer att öka.
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Laxhall, foto: Johnny Johansson.

Risker och problem
Många av de risker och problem som klimatförändringar bär
med sig finns redan idag, men kommer att förvärras i framtiden. Det innebär att de klimatanpassningsåtgärder som utförs
även får direkta effekter på samhällsberedningen.
De största utmaningarna att hantera är effekter i befintlig
bebyggelse och verksamhet. Delar av dagens VA-ledningsnät,
exempelvis, är inte anpassat för dagens regnmängder. En ökad
mängd skyfall i framtiden kommer att medföra större problem
om inte anpassningsåtgärder genomförs. Ett annat exempel
är fastigheter och andra konstruktioner i områden med större
översvämningsrisker från Vänern och Tidan.
När ny bebyggelse planeras och nya konstruktioner uppförs
är det lättare att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar.
Det ger möjlighet att minska sårbarheten.

46

MARIESTAD ÖP 2030

Efter att ha sammanställt förväntade konsekvenser inom ett
stort antal verksamhetsområden kan ett antal övergripande
slutsatser dras:
ȫȫ VÄRMEBÖLJOR utgör den största risken för människors

liv och hälsa. För att hantera dessa föreslås
kunskapshöjande satsningar i verksamheter vars
brukare är särskilt värmekänsliga, men också
satsningar på att anpassa dessa verksamheters lokaler
till ett förändrat klimat.
ȫȫ ÖVERSVÄMNING av Vänern är troligtvis den händelse
som skulle ge störst ekonomiska kostnader.
Översvämningar innebär påfrestningar på
kommunal verksamhet exempelvis när det gäller
dricksvattenproduktion, avloppsrening och

dagvattenhantering. Förutom påverkan på den
kommunala verksamheten drabbas fastigheter,
infrastruktur, areella näringar, egendom med mera.
För att hantera översvämningars konsekvenser
för befintliga strukturer föreslås bland annat
anpassning av vissa tekniska försörjningssystem
(exempelvis avfallsreningsverk och pumpstationer).
Minst lika viktigt är att man i planeringen av
framtida bebyggelse tar hänsyn till de ökade
översvämningsriskerna.
ȫȫ INTENSIV NEDERBÖRD medför konsekvenser inom
många olika verksamhetsområden. Exempelvis
påverkas bebyggelse genom översvämningar i
källare och ökade fuktproblem, och tekniska
försörjningssystem genom att vägtrummor riskerar
att korkas igen. För att hantera detta räcker det inte
att öka kapaciteten i ledningsnäten för dagvatten –
det krävs också åtgärder som förhindrar och fördröjer
vattnets väg ner i ledningsnäten.
ȫȫ RISK FÖR RAS, SKRED OCH EROSION förväntas
generellt sett öka med klimatförändringarna. Det
beror på att jordens stabilitet påverkas negativt
av ökad nederbörd. Högre vattentryck i marken
minskar hållfastheten. Ökad nederbörd kan också
leda till större avrinning och erosion, vilket påverkar
släntstabiliteten. Intensiva regn och vattenmättade
jordlager ökar också risken för skred i moränmark och
kan medföra slamströmmar.
Klimatanpassningsplanen beskriver en detaljerad analys av hur
klimatförändringar kommer att påverka följande faktorer: Liv
och Hälsa; Vattenmiljö; Naturmiljö; Jordbruk; Stadsplanering
och exploatering; Infrastruktur; Kulturmiljö; Fastigheter;
Fjärrvärme; Elsystem; Dricksvatten; Dagvattenhantering och
avlopp. Under dessa teman föreslår klimatanpassningsplanen
åtgärder som kommunen bör göra för att nå målet om ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar. De delar av
klimatanpassningsplanens åtgärdsförslag som påverkar markoch vattenplanering har arbetats in i översiktsplanen och finns
med i de utvecklingsstrategier som redovisas i del 1.
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Miljömål
Riksdagen antog 1999 16 miljömål för att öka och säkerställa
miljökvaliteten fram till 2020. Miljömålen är viktiga eftersom
de ger vägledning i hur Sverige bör utvecklas för att förbättra
miljön. Länsstyrelsen har ansvarat för att ta fram regionala
tilläggsmål för Västra Götalands län. Myndigheten har också
tagit fram åtgärdsprogram för länets miljömålsarbete. Syftet
med miljömålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling
på lång sikt.
Miljömålen ligger till grund för det dagliga miljöarbetet
i Mariestads kommun. Bland annat genom en årligen reviderad rapport om miljön i kommunen. För att synliggöra
målkonflikter i relation till kommunens övriga verksamheter är
översiktsplanen av central betydelse.
Miljömålsarbetet genomsyrar alla delar i den kommunala
organisationen, exempelvis i tillsynsärenden, olika former av
information och rådgivning, skötsel av kommunal mark samt
i plan- och bygglovsfrågor. Ansvaret för miljömålsarbetet är
dock en politisk fråga och ligger hos kommunstyrelsen och
övriga nämnder. De flesta kommuner samarbetar också med
länsstyrelserna, som har en samordnande roll i det regionala
miljömålsarbetet.
Mariestads kommun har svårt att följa upp miljömålen och
efterfrågar därför en fortsatt utveckling av övervakningsprogram, framtagning av statistik med mera för uppföljning på
kommunnivå. Detta gäller särskilt vid granskning av de biologiska värdena, eftersom dessa är svåra att mäta och följa upp.

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

MILJÖMÅLET I MARIESTAD
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Mätningar visar att både årsmed-
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eltemperaturen och årsmedelnederbörden stigit i Mariestad
de senaste decennierna. Det är dock positivt att kommunens
utsläpp av växthusgaser har minskat med cirka 20 procent de
senaste 25 åren.
Ett aktivt arbete utifrån energi- och klimatplanens mål har
gett resultat. Målet är att utsläppen ska vara 15 procent lägre
2020 jämfört med 2004. 2013 var utsläppen 15 procent lägre än
2005. Eftersom osäkerheten i statistiken är stor är det dock för
tidigt att säga något om måluppfyllelsen.
De senaste mätningarna visade att 17 procent av kommunens
totala energianvändning kom från lokalt producerad förnybar
energi. Lokal elproduktion stod för 17 procent av den totala
elförbrukningen. Trenden är svagt uppåtgående och kommunens framtidstro är positiv, men Mariestad lever i dagsläget
inte upp till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag
skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftslivet värnas.”
NATIONELLT MILJÖMÅL:

Enligt undersökningar har Vänern
inklusive Mariestadsviken god ekologisk status. Ymsen och
Östen har på grund av övergödning måttlig ekologisk status.
Vattendragen Tidan och Friaån uppnår inte god ekologisk
status. Orsakerna till att ekologisk status inte nås är näringsämnen och fysisk påverkan.
Kommunens sjöar och vattendrag har i dag god kemisk
status. Tidan nedströms Östen är utpekad som nationellt
särskilt värdefulla. I Tidan har åtgärder dessutom gjorts för
att förbättra fiskens vandringsmöjligheter och restaurera
lekplatser, men troligen behövs fler åtgärder för att klara målet.
Sammanfattningsvis är det oklart vilken dignitet problemet
med främmande arter har och om miljömålet uppnås eller
inte.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
NATIONELLT MILJÖMÅL:

Vid kommunens senaste undersökning identifierades sammanlagt 20 instiftade biotopskyddsområden i Mariestad med anknytning till odlingslandskapet.
Områdena omfattar drygt 65 hektar naturbetesmark . Miljömålet för Mariestads kommun följs idag inte upp, och därför är
det oklart om målet uppfylls. För de 20 biotopskyddsområdena
finns dock skötselåtgärder föreskrivna av länsstyrelsen. Den
senaste undersökningen visar dessutom att andelen åkermark
i ekologisk produktion har ökat med drygt 2 800 hektar i
kommunen. Den ekologiska odlingsmetoden bygger på lokala,
förnybara resurser där handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel utesluts. Den ekologiska produktionen ger råvaror
utan bekämpningsmedel och bidrar tack vare frånvaron av
handelsgödsel till en bättre miljö. Handelsgödsel är en bidragande orsak till övergödningen.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.”
NATIONELLT MILJÖMÅL:

För att uppfylla målet för god
bebyggd miljö behöver kommunen ta hänsyn till regeringens
tio preciseringar av miljömålet. Undersökningar i kommunen
visar att ingen miljömålsuppföljning gjorts. Det är därför oklart
om kommunen uppfyller miljömålet.
Av de tio delmålen är situationen med höga bullernivåer mest
kritisk. Därför behöver bullersaneringsplanen revideras och
uppdateras. Bullersaneringsplanen bör redovisa kommunens
nuvarande trafikmängder, bostadsbyggande och åtgärder mot

MILJÖMÅLET I MARIESTAD

trafikbuller. Den befintliga bullersaneringsplanen upprättades
för cirka 20 år sedan. En ny utredning utlystes då för att få en
rättvisare bild av hur trafikbullersituationen ser ut idag, och
vilka åtgärder som behövs för att få en god boendemiljö med
avseende på trafikbuller.
Kommunens många natur- och grönområden liksom
kulturellt värdefulla miljöer är en positiv faktor. Hanteringen
av avfall och naturresurser har också utvecklats positivt och
dessutom har en cykelplan antagits. Alla dessa faktorer bidrar
till en god bebyggd miljö.
Bebyggelseutvecklingen i översiktsplanen tar till stor del
fasta på de övergripande principerna om att stärka nätverk av
infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och service.
Förtätning är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom
närheten till service och verksamheter minskar bilberoendet.
Att utveckla cykelnät, vilket föreslås i planen, bidrar också
till att minska bilberoendet. Minskat bilberoende ger också
mindre bullerföroreningar.
Mariestads kommun antog 2017 en klimatanpassningsplan
som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den framhåller
vikten av att planera med ekosystemtjänster och grönytor
De gröna frågorna lyfts alltmer när insikten ökar kring de
hälsofördelar vi får från naturen, bland annat ökat välbefinnande, bättre koncentration, minskad stress, lägre sjuktal samt
förbättrad effekt av fysisk träning. Ekosystem ger också värden
i form av luft- och vattenrening, skadedjursbekämpning och
klimatreglering. Med klimatanpassningsplanen som utgångspunkt ska planenheten främja grönområden och ekosystemtjänster under utformningen av nya detaljplaner.
Översiktsplanens fysiska planering tar hänsyn till risker och
skydd för både människor och känsliga miljöer. Planen klargör
också var riskobjekt och riskkällor finns, och vilka områden
som berörs. I Mariestads fall påverkas miljömålet för en god
bebyggd miljö negativt av utbyggnaden av E20. Samtidigt
är utvecklingen av transportleden av stort samhällsintresse
och viktig för både persontransporter, godstransporter och
kommunens näringsliv. Översiktsplanen föreslår att kommunen ska utvecklas med hänsyn till goda boendemiljöer och
med garanti för industrins utvecklingsmöjligheter. Planen ska
fortsättningsvis vara vägledande i vilka skyddsavstånd som ska
finnas mellan transportleder för farligt gods och skyddsvärd
bebyggelse, exempelvis bostäder, vårdlokaler, skolor och annan
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bebyggelse som rymmer många människor.
När bostäder eller verksamheter byggs intill transportleder
för farligt gods har kommunen för avsikt att hålla skyddsavstånden. Länsstyrelsen har riktvärden som kommunen beaktar
vid planläggning av ny bebyggelse.

Frisk luft
”Luften skall vara så
ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.”
NATIONELLT MILJÖMÅL

Utsläppen av
flyktiga organiska föreningar (VOC) i kommunen var lägre
2016 än 1990. Mätningar från 2013 och 2016 visar inte någon
risk att miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3 för bensen överskrids.
Däremot överskriver halterna miljömålet på 1 µg/m3 i flera
punkter. Alla mätningar har dock gjorts under en vintermånad då halterna förväntas vara höga. Det är därför oklart om
miljömålet klaras eller ej.
Halterna av bens(a)pyren i Mariestad verkar klara både
miljökvalitetsnormen och det långsiktiga miljömålet. Redan
i dag klarar man miljökvalitetsnormen för partiklar när det
gäller årsmedelvärde.
Mätningar visar att en stor del av partikelhalten i Mariestads
kommun beror på transporter som kommer utifrån. Halterna
av partiklar ligger också under miljömålet, såväl PM10 och
PM2,5. Inga aktuella mätdata för ozon finns och det är därför
oklart om målet klaras eller ej. Både miljökvalitetsnormen och
miljömålet för kvävedioxid klaras.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall
understiga gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte
öka korrosionshastigheten i tekniska material
eller kulturföremål och byggnader.”
NATIONELLT MILJÖMÅL

Kommunens sjöar och vattendrag
uppnår oberoende av kalkning sämst status när det gäller
försurning, enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av
vattenmiljökvaliteten.

MILJÖMÅLET I MARIESTAD
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Giftfri miljö
”Miljön skall vara fri
från ämnen och metaller som skapats i eller
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
NATIONELLT MILJÖMÅL

223 markområden i Mariestad är
förorenade, bland annat Katthavet, Mariestads hamnområde
och Haggården. Föroreningarna beror främst på direkta
markutsläpp från tidigare industriverksamheter. Andra källor
till föroreningar är luftföroreningar och markutfyllnader
gjorda med förorenade massor.
Två områden har högsta riskklass. Det innebär att kommunen inte uppfyller målet. De vanligaste markföroreningarna
är olika metaller och organiska miljöföroreningar.
Länsstyrelsen har Naturvårdsverkets uppdrag att inventera
och riskbedöma förorenade områden. Vid misstanke om
markföroreningar undersöks föroreningstyper, mängder och
utbredning i mark i ett tidigt planeringsskede.
Undersökningar visar också att miljögifter förekommer
i fisk och sediment i Vänern. Dessutom har utsläppen av
koppar, kvicksilver och zink ökat de senaste åren.
Kommunen har en handlingsplan för att hantera förorenade områden. För att hållas aktuell bör handlingsplanen ses
över kontinuerligt.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Skyddande ozonskikt
”Ozonskiktet skall
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.”

NATIONELLT MILJÖMÅL

I Mariestad bedömer kommunen att man klarar det nationella miljömålet
Skyddande ozonskikt. För större anläggningar i kommunen
råder användningsförbud för CFC (freoner) och påfyllnadsförbud för HCFC. Hur mycket som läcker ut från
mindre anläggningar, uttjänta hushållskylar/-frysar och från
bygg- och isoleringsavfall är dock okänt. Enligt kommunens
undersökningar har inget läckage av ozonbrytande ämnen
rapporterats.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Säker strålmiljö

Grundvatten av god kvalitet

”Människors hälsa och
den biologiska mångfalden skall skyddas mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.”

Grundvattnet skall ge
en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.

NATIONELLT MILJÖMÅL:

Med utgångspunkt
i kommunens utredning från 2016 är det fortfarande osäkert
om kommunen når miljömålen.

NATIONELLT MILJÖMÅL:

MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Ingen övergödning
Halterna av gödande
ämnen i mark och vatten skall inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.
NATIONELLT MILJÖMÅL:

Statistik från RUS visar att halterna
av ammoniak till luft har ökat. Kvävehalterna i Vänern har
avtagit sedan 1991, men är ändå mycket höga och bidrar
till övergödning av Västerhavet (Skagerrak, Kattegatt och
Öresund). Fosforhalterna ligger på en rimlig och låg nivå nära
bakgrundshalten, och riskerar därför inte att främja övergödning.
Både Ymsen och Östen liksom Tidan och Friaån har höga
halter av kväve och fosfor. I åarna har halterna dessvärre höjts
sedan slutet av 1990-talet, eftersom transporterna av fosfor i
vattendragen ökar.
Sammanfattningsvis uppfylls inte miljömålet idag, men
kommunen arbetar flitigt för att närma sig målet. Detta märks
bland annat i Sjöhagaparken, som under 2017 har försetts
med tre dagvattendammar som ska rena, fördröja och hantera
regn- och smältvatten. Man har också anlagt ett så kallat
meanderdike i Hindsberg för att förbättra avrinningen från
intilliggande handelsområde.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Kommunen har vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Boterstena och Svaneberg. Dessa
täkter försörjer Tidavad respektive Lugnås med dricksvatten.
Det finns också vattenskyddsområden för grundvattentäkterna
i Sjötorp, Hassle, Lugnås och Böckersboda som inte längre är
i bruk.
Grundvattenförekomsten Lugnås–Brännebrona Norra har
god kemisk och kvantitativ status men förorenade områden
och E20 bedöms ge betydande miljöpåverkan. Det finns en
viss risk att vattenförekomsten inte når god kemisk status till
målåret 2021, men tillförlitligheten i den bedömningen är
låg. Kloridhalten i grundvattnet kan sänkas genom minskad
användning av vägsalt.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.”
NATIONELLT MILJÖMÅL:

Fram till 2012 fick Mariestad,
Töreboda och Gullspång miljöstöd. Tack vare det anlades 71
våtmarker i de tre kommunerna. Efter 2012 har kommunerna
inte arbetat vidare med våtmarkerna. Det innebär troligen att
Mariestads kommun inte uppfyller miljömålet.

MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Levande skogar
NATIONELLT MILJÖMÅL:”Skogens och skogsmar-

kens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.”
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På kommunal nivå görs ingen
uppföljning av miljömålet enligt preciseringarna. Därför är det
oklart om miljömålet klaras eller ej.
Enligt en miljöundersökning av kommunerna Mariestad,
Töreboda och Gullspång har arealen skyddad skogsmark ökat
med cirka 1 050 hektar mellan 1998 och 2014. Ökningen beror
främst på att man bildat de tre naturreservaten Onsö, Vallholmen ochVristulven, samt att man utökat naturreservaten på
Brommö och Kalvö. Ytan av biotopskyddsområden och frivilliga så kallade naturvårdsavtal har också ökat under perioden.
MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god naturoch kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.”
NATIONELLT MILJÖMÅL:

I Mariestads kommun görs ingen
exakt uppföljning av miljömål, endast övervakning av vissa
organismgrupper på vissa platser. Det är oklart vilka arter
som finns eller bör finnas i de tre kommunerna, men många
rödlistade arter förekommer. För att nå målet är det viktigt att
bevara tillräckliga mängder av alla typer av biotoper. I vissa fall
behövs restaurering.
I Mariestads kommun finns många värdefulla naturvärden
som skyddas som naturreservat, biotopskydd, nationalpark
eller Natura 2000-område.

MILJÖMÅLET I MARIESTAD

Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en föreskrift om lägsta acceptabla
miljökvalitet hos exempelvis mark, vatten eller luft inom ett
geografiskt område. Normerna är juridiskt bindande. Miljökvalitetsnormer behandlas i 5 kap miljöbalken (sfs 1998:808)
och har hittills införts i Sverige enligt förordningarna sfs
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2001:527 (utomhusluft), sfs 2001:554 (fisk- och musselvatten),
sfs 2004:675 (omgivningsbuller) och sfs 2009:660 (vatten).
Förordningen rörande fisk och musselvatten kan dock eventuellt komma att upphävas. Utöver dessa finns även ett antal
eu-normer som ej redovisas här. De normer som är aktuella för
Mariestads kommun gäller i första hand utsläpp av förorenande
ämnen i luften samt krav på viss status i yt- och grundvatten.
I tabell 2.1 redovisas gällande nationella miljökvalitetsnormer.
För varje norm finns tröskelvärden angivna. Dessa indikerar när
mätningar och/eller beräkningar bör göras för att kontrollera
hur halterna/nivåerna förhåller sig till gränsvärdena.

Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för luft finns för följande ämnen: Kvävedioxider, svaveldioxider, kolmonoxider, bensenpartiklar (PM10
och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och
ozon. De mätningar och beräkningar som gjort i Mariestads
kommun visar ingen risk för att någon norm ska överskridas.
Kommunen är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst som
ansvarar för övervakning, och utför även mätningar i egen regi.
Varje månad görs mätningar av partiklar och vart tredje år görs
mätningar för kvävedioxid och lättflyktiga organiska kolväten.
Någon enstaka undersökning av metaller, PAH och bens(a)
pyren har utförts.
Under 2016 mättes utsläpp av flyktiga organiska föreningar
(VOC) i Mariestads kommun. Det visade sig då att utsläppen
var lägre än 1990. Mätningarna visar också att halterna sjunkit
sedan 1990-talet. Varken 2013 eller 2016 visar mätningarna någon
risk att miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3 för bensen överskrids.
Halterna överskrider dock miljömålet på 1 µg/m3 i flera punkter. Alla mätningar har dock gjorts under en vintermånad, då
halterna förväntas vara höga. Det är därför oklart om miljömålet
klaras eller ej.
PARTIKLAR (PM10 OCH PM2,5) avser partiklar som är mindre
än 10 respektive 2,5 mikrometer. De kan bestå av sot, damm,
utsläpp från motorer eller lokala eldstäder eller av naturliga
partiklar som pollen och havssalt. Partiklar kan i sig själva irritera
andningsvägarna men de kan också bära med sig hälsoskadliga
ämnen, exempelvis tungmetaller och tunga kolväten, som fäster
vid partiklarnas yta. Större partiklar fastnar i de övre luftvägarna
medan mindre partiklar kan tränga ned i lungalveolerna och

vidare ut i blodbanorna. Höga halter av partiklar kan öka risken
för hjärt- och kärlsjukdomar.
KVÄVEDIOXID (NO2) har sitt huvudsakliga ursprung i förbränning
och är starkt kopplat till fordonstrafik. Kvävedioxid orsakar
bland annat astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och nedsatt
infektionsförsvar. Kvävedioxid bidrar till också ozonbildning,
övergödning och försurning.
VOC är ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga organiska
ämnen. Det mest omtalade är bensen, som har en egen miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de övriga ämnena i
gruppen, cancerframkallande och har sitt ursprung från trafik
och småskalig vedeldning.

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun. Både för
växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent vatten
i Vänern ,Tidan och övriga vattendrag är också viktigt för naturupplevelser, fiske, bad, dricksvattenkvalitet och för turismen. För
att trygga framtida generationers vattenresurser får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt. Miljökvalitetsnormer
(MKN) anger gränsvärden för vattnets status och är juridiskt
bindande. I alla planeringssammanhang är det viktigt att utreda
och minimera risker för försurning och ökad näringstillförsel
i vattendrag och sjöar. En ökad andel hårdgjorda ytor i staden
kräver genomtänkta lösningar för att ta omhand dagvatten
lokalt. I Mariestad omfattas sex sjöar och 15 vattendrag samt
åtta grundvattenförekomster av fastställda miljökvalitetsnormer
enligt tabell 2.1. De främsta anledningarna till att miljökvalitetsnormerna inte nås är fysisk påverkan av vattendrag, exempelvis vandringshinder, och för höga halter av näringsämnen.
I kommunens vattenkvalitetsanalys från 2016 konstaterades
att fosforhalterna är låga i sjöarna Vänern, Unden och Viken.
Sjön Viken verkar dock ha en ökande trend. Ymsen och Östen
samt jordbruksåarna Tidan och Friaån har höga till mycket höga
fosforhalter. De två vattendragen har idag måttlig eller otillfredsställande ekologisk status med avseende på näringsämnen.
I Friaån, och möjligen även Tidan, ser halterna ut att ha höjts
sedan slutet av 1990-talet. Transporterna av fosfor i vattendragen ökar också, och därmed höjs även risken för övergödning.
Kommunen har dragit slutsatsen att målet inte klaras idag.

Halterna av kväve är höga i Vänern, Ymsen och Östen.
Dessutom är kvävehalterna i Tidan och Friaån mycket höga.
I Ymsen verkar halterna ha ökat sedan slutet av 1990-talet. I
Tidan ser de däremot ut att ha minskat under samma period.
Transporterna visar en stillastående eller nedåtgående trend.
Vattendragen i Mariestad uppvisar, liksom de flesta vattendrag i södra Sverige, en tydligt ökande trend av vattenfärg och
grumlighet. Orsaken till detta är inte klarlagd, men teorier
pekar på klimatförändringar, förändrad markanvändning och
minskad försurning.
I nuläget brister kunskapen vad gäller förekomsten av miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljön. Dessa
frågor bedöms dock vara viktiga för framtiden.
Kommunen deltar i att övervaka vattenkvaliteten genom
Tidans Vattenförbund och Vänerns Vattenvårdsförbund.
EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa ska
vara av god kvalitet. För att nå dit betonas eu:s ramdirektiv för
vatten (vattendirektivet), liksom vikten av att olika aktörer och
allmänheten medverkar aktivt. Den kommunala översiktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig planering
av vattenresurserna.
Besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram tas av
Vattendelegationen, som presenterar innebörden av normerna.
Vattenkvalitetens miljökvalitetsnormer innebär att god
ekologisk status, god kemisk status och god kvantitativ status
(grundvatten) ska uppnås till vissa år. Åtgärdsprogrammen
för de vattenförekomster som inte når god status är juridiskt
bindande för myndigheter och kommuner.
Den 13 december 2016 tog Vattendelegationen beslut om
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster inom Västerhavets
vattendistrikt. Man beslutade då också om åtgärdsprogram
för förvaltningscykeln 2016–2021. Programmet innehåller åtta
åtgärdspunkter riktade mot kommunerna:
Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken
inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som
påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas.
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs
krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
ÅTGÄRD 1:
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Ytvatten

Eko-

Kemisk

logisk

status

Övergödning

Hydromorfologi (fysisk

Flödesreg-

påverkan)

lering

Försurning

Kommentar

Årtal

2021

status
Vänern (Värm-

Måttligt

landssjön)

Ej klassad

Dammar i

Vänern reglering medverkar

(undan-

Trollhättan

till ökad strandvegetation.

taget

Detta påverkar möjligheten till

kvicksilver,

friluftsliv och fågelskär. Annan

PBDE)

påverkan är klimatförändringar,
och att vassen inte ”skördas”.

Tidan

Måttligt

Vristulven

God

God (un-

Omgivande lerjordar innehåller

Dammar vid stadskvarnen,

dantaget

stora mängder näring. Dikning

Katrinefors, Trilleholm, Ul-

kvicksilver)

och ett omfattande jordbruk

lervad, Tidavad, samt övriga

ökar tillflödet. Tidan har också

längre söderut. Tidan präglas

stora mängder tillflöden av av-

även av små växtzoner för

loppsvatten från Skövde, Tibro,

träd längs med vattnet,

Tidaholm och Mariestad.

uträtade flöden.

2021

Ej klassad

Vristulven har tidigare kalkats.

2015

2021

(undantaget
kvicksilver)
Östen

Måttligt

Ej klassad

Omgivande lerjordar innehåller

Sjön har under främst

Varierande vattenivåer i Östen

(undan-

stora mängder näring. Dikning

1800-talet sänkts till förmån

har gett upphov till massföre-

taget

och ett omfattande jordbruk

för mer jordbruksmark.

komst av översvämningsmygg.

kvicksilver)

ökar tillflödet, oklart om detta
har en ekologisk påverkan.

Ymsen

Måttligt

Ej klassad

Omgivande lerjordar innehåller

Reglerat

Hydromorfologin har klassats

(undan-

stora mängder näring. Dikning

utflöde

som måttlig med anledning

taget

och ett omfattande jordbruk

av omkringliggande jordbruk

kvicksilver)

ökar tillflödet, oklart om detta

och bebyggelse. Oklart om

har en ekologisk påverkan.

detta påverkar den ekologiska

2021

statusen.
Friaån

Måttligt

Ej klassad

Omgivande lerjordar innehåller

(undan-

stora mängder näring. Dikning

taget

och ett omfattande jordbruk

kvicksilver)

ökar tillflödet. Friaån har även

Dammar och rätningar.

Det mest övergödda vattendra-

2021

get i Mariestads kommun.

stora mängder tillflöden av
avloppsvatten från Töreboda
kommun .
Grundvatten

Kvan-

Kemisk

titativ

status

Kommentar

status
God

Lugnås–

God

2015

Brännebrona
norra
Lugnås

God

God

2015

Ullervad–

God

God

2015

Timmersdala
Hassle

God

God

2015

Sjötorp

God

God

2015

TABELL 0.1: Miljökvalitetsnormer för vatten.
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Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: a) utsläppen
av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas
samt att, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs
krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
ÅTGÄRD 2:

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

ÅTGÄRD 4: Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från
enskilda avlopp, genom: a) att ställa krav på begränsade utsläpp
av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) att prioritera tillsynen av
enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras
kontinuerligt.
ÅTGÄRD 5: Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd
för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen.
Kommunerna behöver särskilt: a) anordna erforderligt skydd
för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10
m3/dygn, b) göra en översyn av vattenskyddsområden som
inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter
så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och
regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, d) uppdatera
översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e)
säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

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

ÅTGÄRD 7: Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med
länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter
åtgärdsprogrammets fastställande.
ÅTGÄRD 8: Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten
ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter
åtgärdsprogrammets fastställande.

Buller
2004 trädde en förordning i kraft om omgivningsbuller för
kommuner med mer än 100 000 invånare. De flesta kommuner, däribland Mariestad, berörs inte av förordningen Alla
kommuner bör dock redovisa i sina översiktsplaner var
infrastrukturen ger bullerproblem. På så vis kan respektive
kommun ge tidiga signaler om var det krävs varsamhet eller
särskilda åtgärder i detaljplaneringen. Även risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg behöver beaktas i planeringen.
De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och järnvägstrafik. Bullret inverkar på vår trivsel, men vid långvariga
eller höga nivåer kan det också påverka vår hälsa. Nationella
rekommenderade riktvärden gäller i hela landet. När åtgärder
vidtas bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Även industriverksamheter kan orsaka
buller och det kan därför behövas ett visst skyddsavstånd till
eventuellt närbelägna bostäder för att minska störningarna.
Kommunen har en bullersaneringsplan från 2001. Denna
antogs aldrig men vissa åtgärder har utförts i enlighet med
denna.
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DEL 1

Utveckling
– övergripande
principer för fysisk
planering

Fem fokusområden
för att genomföra
kommunens vision
För närvarande (2015–2019) finns det fem fokusområden i arbetet med visionens genomförande: Boende, Kommunikationer,
Ungdomar, Lärande och Besöksmål. Utifrån dessa områden har
kommunens nämnder i uppdrag att sätta årliga mål för hur just
deras nämnd ska bidra till arbetet med Vision 2030.
Ett övergripande mål för kommunens fysiska planering är
att ha planberedskap för 2 000 nya bostäder 2030. Målet utgår
från Boverkets övergripande analys om en nationell bostadsbrist
på 700 000 bostäder, omräknat till Mariestads storlek. Den
beräkningen skiljer sig dock mycket från statistiska prognoser,
som snarare pekar på ett behov av 300 nya bostäder i Mariestad
under planperioden (2030).
Med tanke på osäkerheten behöver översiktsplanen lämna
handlingsutrymme för att motverka både den nationella
bostadsbristen och en ojämn geografisk utveckling. I tabell 1.1
redovisas hur befolkningsutvecklingen medför både investeringsbehov i den kommunala verksamheten och behov av fler
utbildningsplatser och arbetstillfällen. Oavsett hur stor befolkningsökningen blir är det viktigt att få balans i den demografiska
strukturen . Det är också viktigt att arbeta aktivt för social och
ekonomisk inkludering i samhället.
För att bygga nya bostäder och därmed öka invånarantalet
krävs både nya samhällsbyggnadsmodeller och förändringar
kring arbetsmarknadens lokalisering.
Med tanke på de senaste årens akuta bostadsbrist på grund
av immigration är kommunens mål inte orealistiska. Istället
visar de hur viktigt det är att planera för osäkerhet. Samtidigt är
det viktigt att hantera de utmaningar som uppstår när arbetsmarknaden förändras, så att Mariestads invånare ändå kan ha
en långsiktigt meningsfull sysselsättning. Förändringarna kan
exempelvis bestå av att arbetstillfällen flyttar till större städer
och till andra länder. I en tid av snabba förändringar behöver
man vara tydlig med vilken långsiktig riktning som gäller, och
skapa lokalt handlingsutrymme för att hantera både snabba och
långsiktiga förändringar. På så sätt kan kommunen utvecklas på
ett hållbart sätt.
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Nya modeller för
samhällsplanering
Dagens samhälle har en rad strukturella utmaningar som vi
måste förhålla oss till. De senaste 30 åren har världen förändrats på många sätt, och det påverkar även samhällsplaneringen.
Exempel på förändringar är ökande internationell konkurrens,
privatisering och avreglering av offentlig sektor samt ändrade
förutsättningar för lokala arbetsmarknader. Arbetstillfällen
som tidigare var knutna till områden med tillgång till naturresurser har flyttat till platser med stora lokala arbetsmarknader,
bra infrastruktur, utbildningsinstitutioner, politiskt beslutsmandat och investeringskapital.
Förändringarna bidrar till en ojämn geografisk utveckling,
där ekonomiska investeringar prioriteras till tätbefolkade
områden. Urbaniseringen samlar kapital, kompetens och
beslutsmandat till vissa platser, som också tar allt större markområden i anspråk. Då uppstår konkurrens mellan kommuner och regioner om befolkningsutveckling och ekonomiska
investeringar.
Det råder idag stora skillnader mellan befolkningstäta
och befolkningsglesa områden. De större städerna (över
100 000 invånare) har en snabbare befolkningsmässig tillväxt än det svenska genomsnittet, de medelstora kommunerna (30 000–100 000 invånare) ligger kvar, och de mindre
kommunerna har lägre tillväxt än genomsnittet.
Om ett fåtal storstadsområden får allt fokus blir stora delar
av Sverige begränsade. Det lokala handlingsutrymmet och den
ekonomiska tillväxten blir svagare.
Den svenska planeringsmodellen, där kommunerna planerar
och marknaden genomför, behöver justeras när många mindre
kommuner saknar resurser, kompetens och beslutsmandat att
påverka regionalt, nationellt och internationellt.

Miljöpåverkan
Jordens resurser är ändliga, och människan har en mycket stor
påverkan på vår miljö. Tidigare samhällsbyggnadsmodeller,
som har utgått från bland annat tekniska innovationer och
ett överuttag av jordens ändliga resurser, blir därför proble-

”Nya modeller krävs för planering, inte minst för att
kunna verka för hållbar utveckling”

TABELL 1.1: Demografisk struktur och behov av ny kommunal verksamhet
Scenario B (300 nya bostäder )

Scenario A (2000 nya bostäder)

Åldersgrupp

Invånare

Invånare

0-1 år

15

2-5 år

25

2 förskoleavdelningar

160

9 förskoleavdelningar

6-12 år

50

2 nya grundskoleklasser

280

1 ny grundskola

13-15 år

20

1 högstadieklass

110

1/4 högstadium

16-18 år

20

1 gymnasieklass

140

1/8 gymnasium

19-35 år

100

25 utbildningsplatser

680

170 utbildningsplatser

36-65 år

240

235 arbetstillfällen

1480

1650 arbetstillfällen

66-100 år

170

10 vård-/omsorgsplatser

1010

60 vård-/omsorgsplatser

Totalt

640

1970
medel
MST

28 450
24 800

87%

Behov

Behov

80

1994
medel
MST

3940

2001
medel
MST

30 600
24 770

80%

2015
medel 33 970
MST 24 040

30 820
23 700

76%

2030
medel 40 280
MST 28 000 2000bost
27 360 70%
24 700 VGR

70%

40 280

40 000
38 000
36 000
33 970

34 000
32 000
30 600

30 820

Medelstor svensk kommun

30 000
28 450

28 000
26 000

24 800 (87%)

24 000

24 770 (80%)

23 700 (76%)

24 040 (70%)

A

28 000 (70%)

B

24 700 (61%)
<24 000

Mariestads kommun

22 000
1971

1994

2001

2015

2030

ILLUSTRATION 1.1: Historisk och framtida befolkningsutveckling i en medelstor svensk kommun
respektive i Mariestads kommun. Olika scenarier för invånarantalet 2030: Scenario A innebär att kommunens befolkning växer proportionerligt mot snittet; B motsvarar Västra Götalandsregionens prognos.
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”De olikheter som finns inom kommunen med både land och stad är
något som kan framhållas och bli en del av en lokal strategi”

matiska. Nu krävs istället ett nytt förhållningssätt, exempelvis
vad gäller användning av fossila resurser, förorening av vatten
samt markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och areella
näringar. Nya planeringsmodeller krävs, inte minst för att
kunna verka för en hållbar utveckling där samhällets resursanvändning och miljöpåverkan håller sig inom hanterbara
gränser . Vi behöver samtidigt säkerställa en rättvis fördelning
av exempelvis rent vatten, mat, utbildning och bostäder.

Hur påverkar detta Mariestad?
Effekterna av en föränderlig värld är påtagliga i Mariestad.
Antalet arbetstillfällen minskar genom att produktion flyttar
till andra länder och verksamheter rationaliseras.
Den nya regionala indelningen som gjordes 1998, när
Skaraborgs, Älvsborgs och Bohuslän slogs samman till Västra
Götalandsregionen, har också påverkat Mariestad. Tidigare
hade Mariestad en gynnsam befolkningsutveckling, mycket

Gästhamnen med Domkyrkan i bakgrunden, foto Martin Hermansson.
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tack vare positionen som residensstad och centralort i en
kringliggande region. I offentlig sektor har många arbetstillfällen efter regionbildningen lokaliserats till platser med bättre
kommunikationer och kompetensförsörjning. Samma sak
märks i det privata näringslivet. Internet har också påverkat
det lokala utbudet. Å ena sidan finns nu ett helt nytt utbud av
varor och tjänster, å andra sidan är detta ofta negativt för lokala
handlare eftersom handeln flyttar till internet som ”externt”
handelsområde. Även servicefunktioner som att köpa tågbiljetter eller göra bankärenden påverkas av digitaliseringen. Att
det lokala bankkontoret, posten eller apoteket stänger eller
begränsar sina öppettider är påtagliga förändringar i människors vardagsmiljö.
Flyttmönster kan påverkas av att det finns högre utbildning
på en ort. Så är det exempelvis i de närliggande exemplen
Skövde, Karlstad, Örebro, Jönköping och Göteborg. Arbetsmarknad, service, handel och kultur är avgörande anledningar
till att de större orterna behåller sina inflyttade studenter.

Förändringar märks även på gymnasienivå – gymnasieelever
från norra Skaraborg väljer allt oftare att studera i Skövde.
En ojämn utveckling med stora skillnader mellan områden
och socioekonomiska grupper vidgar klyftorna mellan grupper
som kan påverka sin framtid och de som inte kan det.

Möjligheter och utmaningar i
Mariestads kommun
I Mariestad behövs de olikheter som finns med både land och
stad. Detta kan framhållas och bli en del av en lokal strategi.
Den nya översiktsplanen handlar bland annat om att öka det
lokala handlingsutrymmet, exempelvis genom att beskriva ett
antal strategiska projekt (se del 4). De utmaningar som Mariestad framför allt står inför handlar om att:
ȫȫ Hantera den demografiska strukturen med en

åldrande befolkning
ȫȫ Höja utbildningsnivåerna för kommunens invånare
ȫȫ Bredda den lokala arbetsmarknaden, få in fler

på arbetsmarknaden och göra arbetsmarknaden
tillgänglig för fler
ȫȫ Utveckla näringslivet, kultur- och föreningslivet
för att på allvar försöka bryta en ojämn geografisk
utveckling
ȫȫ Säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsplanering
inom planetära gränser.
Dessa utmaningar är strukturella och behöver tas hänsyn till
vid fortsatt planering. Begränsningar i den lokala utvecklingen
kan inte alltid hanteras av kommunen själv. Med nya modeller
för planering kan det lokala handlingsutrymmet öka. På så sätt
kan planeringen genomföras och den potential som finns kan
realiseras fullt ut.

Planering och hållbar
utveckling
Hållbar utveckling handlar om samhällsutveckling där hänsyn
tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Det
innebär att konflikter mellan olika perspektiv behöver hanteras
och olika intressen mötas. Vissa intressen ges möjligheter och
andra intressen begränsas. Det finns inga förändringar som
förbättrar för alla. Hållbar utveckling är inte ett mål som går
att uppfylla, utan en pågående process som söker balans mellan
olika intressen. Frågan om hållbar utveckling kräver åtgärder
och beslut om förändring på både lokal, regional, nationell och
global nivå. Hållbar utveckling kräver arbete, kompromisser
och en vilja att förändra.

Social utveckling, grunden till positiv
samhällsutveckling
Nedanstående rubriker tar kortfattat upp ett antal mycket
viktiga synsätt på den fysiska planeringen. Tillsammans skapar
de grunden för en bättre planering som är mer tillgänglig,
säker, trygg, jämställd och öppen för alla att vistas i och
påverka.
Vad innebär hållbar utveckling i Mariestad?
Den fysiska planeringen är mycket viktig för arbetet med
hållbar utveckling, eftersom den ger både förutsättningar och
begränsningar för samhället. Vad hållbar utveckling innebär i
just Mariestads kommun beror på hur planeringen genomförs.
Vägledande för planeringsarbetet är balans mellan:
ȫȫ Åtgärder som bidrar till att nå globala hållbarhetsmål

(Agenda 2030) och regionala miljömål.
ȫȫ Åtgärder som leder till jämställd och jämlik

tillgång till samhället, där alla som bor och verkar i
kommunen kan bidra och utveckla sin fulla potential.
ȫȫ Åtgärder som ökar kommunens fasta och rörliga
ekonomiska tillgångar.

DEL 1 | ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

61

”Hållbar utveckling kräver arbete, kompromisser och en vilja
att förändra. Det är inte ett mål som går att uppfylla, utan en
pågående process som balanserar olika intressen.”

Ojämn geografisk utveckling

De 17 globala hållbarhetsmålen:

En av de centrala frågorna för Mariestads utveckling handlar om att överbrygga skillnader i förutsättningar mellan
städer, mindre tätorter och landsbygd. Mariestad är starkt
påverkat av de förändringar som har placerat kommunen
i en mer perifer position vad gäller regionalekonomiska,
-politiska och -kulturella flöden. Detta begränsar den
lokala utvecklingen på många sätt. Därmed blir det svårt
att genomföra åtgärder för att nå miljömål och förbättra
den sociala utvecklingen, exempelvis planera för begränsad fossilbränsleanvändning, stärka kollektivtrafiken och
minska segregationen. De förutsättningar som råder idag
är till viss del låsta för förändring. Samtidigt beror kommunens handlingsutrymme på fler faktorer än den fysiska
miljön.
Förändringar i dagens samhälle präglas av stor osäkerhet.
Därför är det viktigt att samhällsplaneringen står rustad för
förändringar, både förutsägbara och ännu okända. För att
öka motståndskraften och anpassningsmöjligheten lokalt
behöver fler aktörer samverka i samhällsplaneringen. Om
den lokala ekonomin exempelvis baseras på ett eller ett fåtal
företag blir situationen sårbar. För att öka motståndskraften och förbättra förutsättningarna för hållbar utveckling
krävs därför större mångfald hos funktioner och aktörer
som bidrar till samhällsutvecklingen.
Sambanden är ofta komplexa, och effekter av olika åtgärder kan uppstå på andra platser eller senare i tid. En central
fråga i arbetet med hållbar utveckling är därför hur samspelet ser ut mellan lokalt agerande och globala konsekvenser.

2.

Agenda 2030
Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom
ramen för Agenda 2030. De globala målen är riktlinjer för
det gemensamma arbetet att nå balans mellan ekologiska,
sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Det övergripande syftet är att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla,
nå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser.
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Ingen fattigdom: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Ingen hunger: Avskaffa hunger, trygga livsmedelsförsörjning och
förbättrat näringsinnehåll i den mat som produceras samt främja
ett hållbart jordbruk.
3. God hälsa och välbefinnande: Säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
4. God utbildning för alla: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för
alla.
5. Jämställdhet: Nå jämställdhet och alla kvinnors och flickors
egenmakt.
6. Rent vatten och sanitet för alla: Säkerställa tillgången till och en
hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
7. Hållbar energi för alla: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och
hållbar industrialisering samt främja innovation.
10. Minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och mellan
länder.
11. Hållbara städer och samhällen: Göra städer och bosättningar
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
12. Hållbar konsumtion och produktion: Säkerställa hållbara
konsumtions- och produktionsmönster.
13. Bekämpa klimatförändringarna: Vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
14. Hav och marina resurser: Bevara och nyttja haven och de marina
resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
15. Ekosystem och biologisk mångfald: Skydda, återställa och främja
ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markföroreningen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
16. Fredliga och inkluderande samhällen: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva, inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
17. Genomförande och globalt partnerskap: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
1.

”Ett viktigt sätt att öka motståndskraften lokalt är att
fler aktörer samverkar kring samhällsplaneringen.”

Flera av de globala hållbarhetsmålen kan ur svensk synvinkel
verka alltför övergripande. Samtidigt är det just en sammankoppling mellan lokala prioriteringar och den globala utvecklingen som behövs för att säkerställa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Inte minst med tanke på klimatförändringar och
social och ekonomisk instabilitet.
Mariestads kommun har därför en viktig roll som modellområde för hur en bättre balans mellan de olika perspektiven
på hållbar utveckling kan säkerställas. Här finns viktiga lokala
initiativ som har tagits kring industriell förnyelse och bättre
ekonomisk. Denna omställning får dock inte äventyra de
andra dimensionerna genom ökad klimat- och miljöpåverkan,
social exkludering och ojämn geografisk utveckling. Hållbar
utveckling är en fråga om hur. För att svara på denna fråga
behövs också frågorna vem/vad som gynnas och vem/vad som
begränsas – både i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt
perspektiv.
Sammanfattningsvis är Mariestads kommuns viktigaste
resurser de barn, kvinnor och män som bor och verkar här. Att
ge förutsättningar för alla att bidra till samhället med sin fulla
potential kan därmed ses som ett övergripande mål för den
översiktliga planeringen.

foto Tuana Aziz

Folkhälsa
Människors vardagsmiljö med bra bostäder, goda livsmiljöer
och livsvillkor har grundläggande betydelse för människors
hälsa. I Sverige är folkhälsan generellt god, men inte jämlikt
fördelad. Utbildning och sysselsättning är viktigt för god
folkhälsa och ekonomisk utveckling. Även den miljö vi lever
i påverkar vår hälsa och hur vi lever. Vid fysisk planering
innebär ett folkhälsoperspektiv att hälsa och social hållbarhet
ska värnas . Det kan exempelvis ske genom blandade bostadsbestånd, attraktiva mötesplatser, ett rikt kulturutbud, hälsosamma miljöer i och vid bostäder samt tillgängliga natur- och
rekreationsområden. Folkhälsoarbetet görs långsiktigt för
att stärka och utveckla livsvillkor som både främjar hälsa och
förebygger ohälsa.

Inkludering för trygghet och delaktighet

ILLUSTRATION 1.2: De 17 globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030).
Illustrationen är gjord av Stockholm Resilience Centre med syfte att
visa hur biosfären sätter gränserna för den sociala utvecklingen och
hur den sociala utvecklingen ger förutsättningar för den ekonomiska.

Vår livsmiljö kan främja samspel och minska segregation
mellan områden om den erbjuder mötesplatser och nya
rörelsemöjligheter. En sådan miljö hjälper oss att överbrygga
barriärer och vidga sociala sfärer. Den gör att vi känner tillit
och samhörighet.
Folkhälsan i Mariestad är generellt god men inte jämlikt
fördelad. Det finns dock god vetenskaplig grund för att aktiv
samhällsplanering kan jämna ut hälsoskillnader. Detta leder i
sin tur till förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Social hållbarhet hänger också samman med graden av delaktighet och demokrati, vilket vår livsmiljö antingen kan stärka
eller försvåra. Alla har rätt att känna sig och vara delaktiga. Alla
har rätt till ett fungerande vardagsliv med möjlighet att påverka
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sin egen livssituation. Alla har också rätt att vara och känna
sig säkra – trygghet är en förutsättning för att kunna delta i
samhällslivet. Den fysiska planeringen ska därför underlätta
exempelvis trafiksäkerhet och brottsförebyggande arbete.

Fritidsliv och fysisk aktivitet
Ett rikt fritidsliv stärker hälsa och gemenskap. Vi ska därför
möjliggöra en aktiv och stimulerande fritid för alla åldrar.
Det finns exempelvis gott vetenskapligt stöd för att närhet till
grönområden är viktigt för folkhälsan. Mariestads kommuninvånare ska ha ett stort utbud av och närhet till parker och
grönområden.
Det som troligen har störst positiv effekt på människors
hälsa är ökad fysisk aktivitet. Den fysiska planeringen kan
främja fysisk aktivitet på många sätt. Det kan handla om att
uppmuntra till att promenera eller cykla på trygga och attraktiva gång- och cykelvägar, eller om att planera områden så att
behovet av bil minskar. Fysisk aktivitet kan också främjas av att
trappor utformas på ett trivsamt sätt och placeras lika centralt

Temalekplatsen Stadsparken.
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som hissar. Närhet till motionsanläggningar och ytor för spontanidrott är också viktigt.
Olika gruppers förutsättningar och behov ska beaktas vid
fysisk samhällsplanering. Exempelvis är äldre en grupp som
vi behöver planera för – det är en heterogen grupp som ökar
både till andel och antal. För många äldre är tillgänglighet och
trygghet viktigt medan andra snarare prioriterar närhet till
kultur, natur och andra aktiviteter.

Barns och ungas uppväxtvillkor
Vårt samhälles fysiska uppbyggnad påverkar allas hälsa, inte
minst barns och ungas. Att skapa goda uppväxtvillkor är
avgörande för en hållbar utveckling över tid. Barn har rätt att
vara delaktiga i den demokratiska processen. Deras åsikter
och kunskaper kan på många sätt berika den fysiska planeringen. Barn och unga är i ännu högre grad än vuxna beroende
av närhet och tillgänglighet till det de behöver, exempelvis
lekplatser, idrottsplatser, grönområden och kulturella
mötesplatser.

Tillgänglighet för alla åldrar
Den fysiska planeringen påverkar alla grupper i samhället.
Därför är det viktigt att frågeställningar och problem blir
belysta från många olika håll och med olika synsätt. I en tillgänglig stad kan alla verka och röra sig fritt, även personer med
funktionsnedsättning, unga och gamla. Att känna sig trygg
är både en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i
samhällslivet. Tillgänglighet handlar inte enbart om ramper
och ledstråk utan även om att offentliga platser ska vara lätta
att förstå. Offentliga platser ska inte upplevas som osäkra eller
enbart till för en viss grupp. Barns och ungdomars användning
av den fysiska miljön är i vissa fall annorlunda än vuxnas. Goda
miljöer för barn är viktiga för utvecklingen av Mariestads
kommun. Även bland äldre är utformningen av den byggda
miljön betydelsefull. Andelen äldre i Sverige blir större när
livslängden ökar. Tillgänglighet och trygghet är viktiga ledord,
men det är också viktigt att skapa miljöer med stor variation
och rikedom, anpassade för ett brett spektrum av människor.

Folkhälsoarbetet i Mariestads
kommun
Mariestads kommuns Vision 2030 är ledstjärna för kommunens folkhälsoarbete. Utifrån den har en kommunövergripande folkhälsostrategi tagits fram. Strategin beaktar även
regionala och nationella målsättningar samt FN:s globala
hållbarhetsmål Agenda 2030.
Mariestads kommun driver ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete
i samverkan med Västra Götalandsregionen och andra organisationer. Det finns ett avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mariestads kommun.
För ett framgångsrikt folkhälsoarbete krävs samverkan, inte
bara mellan kommunens nämnder och sektorer utan också
mellan kommunen, civilsamhället och lokala myndigheter.
Den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommunen leds av Folkhälsorådet och Folkhälsorådets ledningsgrupp.

Foto: Tuana Aziz
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Fyra principer för
planeringsarbetet
Mariestads kommuns arbete med fysisk planering utgår ifrån
kommunens vision, bostadsförsörjningsprogram, förutsättningar i kommunens olika delar, landsbygdsstrategi, klimatanpassningsplan samt förutsättningar för hållbar utveckling. För
att vägleda arbetet med den fysiska planeringen har följande
fyra övergripande principer formulerats. Principerna ska vara
vägledande i beslut och val av förändringar. De övergripande
principerna och efterföljande strategierna för bebyggelse, infrastruktur och grön- och blåstruktur kan ses som en sammanfattning av de två inledande delarna av denna översiktsplan.

A. Förstärka nätverk, överbrygga barriärer
Historiska samband och den nuvarande administrativa
indelningen påverkar Mariestads relationer med sitt omland.
Mot Värmland, Örebroregionen och västra Skaraborg finns
upplevda barriärer och historiskt konstruerade gränser som,
trots relativt korta geografiska avstånd, begränsar utbytet med
dessa områden. Mariestad ligger på så sätt i utkanten av det
regionala administrativa området, inte i centrum av sitt eget
geografiska omland.
Kollektivtrafiksystem och näringslivsutbyte begränsas av
dessa barriärer. Det finns goda och viktiga relationer med
Skövde och den lokala arbetsmarknaden, men relationer mot
norr och sydväst behöver uppmuntras.
Utbyggnaden av E20 samt upprustning av Kinnekullebanan
har stor betydelse för den här utvecklingen. Möjligheten att
resa med regionala periodkort på Västra stambanan bör ses
över, och tidtabeller för tåg och buss bör synkroniseras för att
underlätta arbets- och studiependling.
Även till angränsande kommuner och inom kommunen
finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge
förutsättningar för naturliga mötesplatser.
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B. Bygga längs befintlig infrastruktur och service
Ny bebyggelse bör lokaliseras till de områden och längs de
stråk som redan idag är försörjda av infrastruktur och kommunal service. Placeringen av offentlig verksamhet bör också ses
över, så att den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och
inte försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna
och på landsbygden.

C. Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika
delar ska utvecklas. Här kan översiktsplanens sex utvecklingsområden vara vägledande, så att det unika inom varje område
förstärks och mångfalden av miljöer för bostäder och verksamheter tas till vara.

D. Stärka regionalt samarbete
Kringliggande kommuner står i stort sett inför samma utmaningar som Mariestads kommun. Med regionalt samarbete
utvecklas kommunens delar utifrån ett lokalt sammanhang,
inte utifrån att de ligger i utkanten av en region.
Även näringslivet gynnas av samverkan inom en lokal arbetsmarknadsregion. På så sätt breddas utbudet av kvalificerad
arbetskraft och mångfalden i det lokala näringslivet. Mariestads lokala utveckling beror i många fall på investeringar som
sker i kringliggande kommuner. Därför krävs ett regionalt
samarbete som undanröjer hinder för lokala utveckling och
fördelar lokala/regionala resurser.
Sammantaget pekar de övergripande principerna på planeringen som ett verktyg för att säkerställa en långsiktigt hållbar
utveckling av kommunen. Genom en ansvarsfull användning
av mark och vatten tar kommunen hänsyn till både allmänna
och enskilda intressen. Förmågan att planera för en säker
och robust framtid, med hänsyn till nya utmaningar och en
planering som ger handlingsutrymme att hantera osäkerhet, är
viktig för att säkerställa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar utveckling.

A

B

D
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Stad

Sjö

Skog

Land

ILLUSTRATION 1.3: Samverkan mellan övergripande principer.
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Översiktliga strategier
och ställningstaganden
För att vägleda planeringsarbetet på detaljnivå sammanställs
nedan strategier för bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur
med utgångspunkt i översiktsplanens övergripande principer.
Strategierna tar avstamp i översiktsplanens mål och är samordnade med kommunens bostadsförsörjningsprogram, landsbygdsstrategi och klimatanpassningsplan. För att planeringen
ska vara ansvarsfull är det viktigt att utvecklingen av bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur sker samordnat.
Ett helhetsperspektiv på mark och vattenanvändning i hela
kommunen kan klargöra målkonflikter och synergier mellan
olika intressen och perspektiv.

ideell sektor och på så vis säkerställa nybyggnad och
ombyggnad av bebyggelsen.
ȫȫ Vid bebyggelseutveckling ska kommunen ge god
tillgänglighet till tätortsnära naturmark.
ȫȫ När staden förtätas ska viktiga grönområden
bevaras och återhämtningsförmågan beaktas. Ny
grönstruktur bör läggas till och utvecklas i samband
med att staden växer.
ȫȫ När åkermark eller naturmark tas i anspråk för
bebyggelseutveckling ska förlorade ekosystemtjänster
ersättas.
ȫȫ Sociala aspekter bör analyseras och beaktas vid
planering.
Befintlig bebyggelse
ȫȫ Befintlig bebyggelse ska förvaltas så att lokala värden

Bebyggelse
Bebyggelseutvecklingen ska utifrån kommunens vision och
kommundelarnas olika förutsättningar ske genom förtätning
längs med befintlig infrastruktur och service, i närheten av
redan byggd miljö samt i strategiska, strandnära lägen som
utnyttjar Mariestads förutsättningar som stolt sjöstad och
modellområde för hållbar utveckling.
Ny bebyggelse
ȫȫ Ny bebyggelse ska lokaliseras nära befintlig

infrastruktur, avfallshantering och offentlig service.
ȫȫ Kommunens mål är att 15 procent av alla nya bostäder

ska byggas på landsbygden.
ȫȫ Kommunen ska utveckla nya LIS-områden för fler

attraktiva lägen för fritidshus och permanentboende.
I den fortsatta planeringen ska kommunen ta fram
en genomförandeplan som behandlar genomförande
och prioriteringsordning av utpekade LIS-områden.
ȫȫ Ny bebyggelse ska främja hållbara livsstilar och
säkerställa energieffektivitet i både produktions- och
driftskede, exempelvis förnybar energi.
ȫȫ Kommunen ska testa nya byggnationsmodeller
som involverar aktörer från offentlig, privat och
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stärks och en långsiktigt hållbar utveckling säkerställs.
ȫȫ Kommunen ska utveckla gestaltningsprogram

för kommunens mindre orter. På landsbygden
behöver särskild vikt läggas vid frågor som rör
närhet till infrastruktur, kollektivtrafik och olika
servicefunktioner.
ȫȫ Kommunen ska arbeta för en bebyggelsestruktur
som ger stöd för kommunens utveckling och en
balanserad bebyggelseutveckling. Områden med
ett ensidigt bostadsutbud bör kompletteras med
den typ av bostäder och upplåtelseformer som är
underrepresenterade.
ȫȫ Kommunen ska kontinuerligt analysera läget på
bostadsmarknaden genom att se över efterfrågan,
arbeta med statistik och föra dialog med marknadsoch näringslivskontakter. Ur analysen ska projekt
som medför flyttkedjor identifieras.
Bebyggelseutveckling för utsatta grupper
ȫȫ Sektor samhällsbyggnad och sektor vård och omsorg

ska hålla en kontinuerlig dialog om behovet av
särskilda boenden, så att de kan integreras tidigt i
planprocesser och utveckling eller omvandling av nya
bostadsområden.

ȫȫ Kommunen ska arbeta för att minst halvera

och motverka hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden.
ȫȫ Kommunen ska i markanvisnings- och
exploateringsavtal för bostäder inkludera
avtalspunkter om tilldelning av lägenheter för
det kommunala flyktingmottagandet och övriga
bostadssociala behov. Detta blir aktuellt när behov
uppstår.
ȫȫ Kommunen ska fortsatt arbeta med att hitta lösningar
för och ha framförhållning kring tillgång till
lägenheter för socialt utsatta grupper.

trafikutveckling viktig. Strategierna är även avgörande för att
kommunen ska stärka sin placering i nätverk och överbrygga
barriärer. Översiktsplanens övergripande principer och strategier för infrastruktur, trafik och transport ska ligga till grund
för kommunens verksamhetsplanering.
Gång- och cykelinfrastruktur
ȫȫ Kommunen ska verka för att knyta ihop

cykelnätverket i hela kommunen.
ȫȫ Kommunen ska främja friluftsliv genom att

tillgängliggöra och säkerställa god kvalitet på
gångvägar, stigar och vandringsleder.

Bebyggelse och teknisk försörjning
ȫȫ Kommunen ska genom att successivt bygga

ut det kommunala VA-systemet säkerställa en
hållbar dricksvattenhantering samt hållbart
omhändertagande av dag- och spillvatten från den
bebyggda miljön.
ȫȫ Kommunen förordar kretsloppsanpassade
avloppslösningar och gemensamhetsanläggningar för
avlopp utanför kommunalt verksamhetsområde.
ȫȫ För att uppnå en hållbar utveckling bör nya bostäder
placeras där det finns goda möjligheter att resa med
kollektivtrafik, för att på så vis minska bilberoendet.
ȫȫ Kommunen avser att verka för förtätning inom redan
bebyggda områden innan ny naturmark tas i anspråk.
ȫȫ Kommunen avser att säkerställa lokalt
omhändertagande av dagvatten vid planering av nya
bebyggelseområden, samt översyn av kommunens
dagvattenhantering inom befintlig bebyggelse.

Infrastruktur, trafik och transport
Infrastrukturutvecklingen måste utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv ske i nära samklang med bebyggelseutvecklingen. Strategiska åtgärder kring infrastruktur berör
investeringar i konkreta förändringar, exempelvis vägar, fiber
och VA-försörjning och energiförsörjning. Men åtgärderna
handlar också om strategiska förändringar kring trafik- och
transportlösningar. Med utgångspunkt i Mariestads initiativ
kring ElectriVillage och fossilfria transporter är kommunens

Järnväg
ȫȫ Kommunen ska verka för att det regionala och

nationella järnvägsnätet samt kollektivtrafiken byggs
ut, så att arbetspendlingen till Värmland, Örebro,
Mälardalen, Jönköping, Borås, Göteborg och Trestad
kan utvecklas och att restiden med Kinnekullebanan
till Lidköping blir < 30 minuter och < 60 minuter till
Örebro.
Väginfrastruktur
ȫȫ Kommunen ska verka för att E20 byggs ut till

fyrfältsväg med en hastighetsgräns på 120 km/h.
Kommunen ska också verka för att standarden på väg
26 ger förutsättningar för arbetspendling till Skövde
och söderut mot Jönköping, samt mot Kristinehamn
och Värmland.
ȫȫ Kommunen ska verka för god standard på övriga
landsvägar och att väginfrastrukturen utvecklas i
samspel med kringliggande kulturmiljö.
Sjöfart
ȫȫ Kommunen anser att farleder för fritidsbåtar och

passagerartrafik ska säkerställas för att stärka båtlivets
förutsättningar på Vänern och längs Göta kanal.
ȫȫ Kommunen vill förbättra möjligheterna till båtliv i
Mariestads skärgård genom att utveckla befintliga
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hamnar och förstärka välbesökta naturhamnar med
återvinningsstationer och toaletter.
ȫȫ Kommunen vill höja skärgårdens friluftsvärde genom
att tillgängliggöra populära naturhamnar för kanoter
och fritidsbåtar. Kommunen vill också verka för att
utveckla befintliga badplatser samt möjligheterna till
båtsport.
Hållbara transporter
ȫȫ Kommunen ska verka för att minska de korta

resorna med bil till förmån för gång och cykel, så att
befolkningsökningen inte bidrar till ökad trafik och
miljöpåverkan.
ȫȫ Kommunen vill verka för hållbart resande med väl
utbyggd kollektivtrafik, och för en infrastruktur som
möjliggör hållbara livsstilar. Kommunen strävar efter
ökad turtäthet på landsbygden.
ȫȫ Kommunen ska främja utveckling av ny teknik
som gör det möjligt att använda flera transportslag
för resor på landsbygden. Både lokalisering och
utformning behöver utredas vidare.
ȫȫ Pendelparkeringar ska anläggas på lämpliga platser,
både för bil och cykel. Parkeringarna behöver erbjuda
trygga och bekväma byten mellan transportslag.
ȫȫ Kommunen vill verka för att bygga ut
demonstrationsmiljöer för elfordon och
vidareutveckla tillgängligheten till andra
förnyelsebara bränslen.
ȫȫ Ny teknik ska främjas enligt ElectriVillage och fler
alternativ till kollektivtrafiken ska möjliggöras, både i
centralorten och på landsbygden.
Infrastruktur och bebyggelseutveckling

Teknisk infrastruktur
ȫȫ Kommunen ska verka för utbyggnad av fiber

och IT-infrastruktur till kommunens alla delar.
Den nuvarande satsningen på fiberutbyggnad på
landsbygden bör fortsätta med målet att 90 procent av
invånarna ska ha tillgång till fiberanslutning.

Grön- och blåstruktur
Planeringen av kommunövergripande grönstruktur skapar
förutsättningar för att minska samhällets miljö- och klimatpåverkan, bibehålla ekosystemtjänster och utveckla synergier mellan
näringar som utgår från natur- och kulturmiljön. Samhällets
miljöpåverkan har på många sätt nått kritiska nivåer för vad
naturen kan hantera. Det gröna och blå landskapet är betydelsefullt för kommunens olika karaktärsdrag. Följande strategier ska
ge stöd för att utveckla grönstrukturer för en långsiktigt hållbar
resurshushållning.
Cirkulär och fossilfri samhällsutveckling
ȫȫ Kommunen avser att vara ett modellområde

för omställningen till en cirkulär och fossilfri
samhällsutveckling. Satsningar på ElectriVillage och
biosfärområdet syftar i denna riktning.
Hållbar matproduktion
ȫȫ Kommunen ska systematiskt utveckla offentlig

upphandling av lokala varor och tjänster. De gröna
näringarna är viktiga för Mariestads kommun
och genom offentlig upphandling av bland annat
lokalproducerade livsmedel eller lokalt producerad
förnybar energi kan de stärkas. Samtidigt bidrar
Mariestads kommun till en hållbar utveckling.

ȫȫ Kommunen anser att infrastrukturutvecklingen ska

ske i samspel med befintlig och ny bebyggelse, så att
ett mer småskaligt nätverk av infrastruktur knyter
samman bebyggelsen och motverkar segregation.
ȫȫ Väginfrastrukturen ska kontinuerligt ses över vid
förändringar i befintlig bebyggelse och i samband
med bebyggelseutveckling i nya områden.
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Grönstruktur och bebyggelseutveckling
ȫȫ När åkermark, naturmark eller annan grön- och

blåstruktur tas i anspråk för bebyggelseutveckling ska
förlorade ekosystemtjänster och rekreationsvärden
ersättas.

ȫȫ När staden förtätas ska viktiga grönområden

bevaras och återhämtningsförmågan beaktas. Ny
grönstruktur bör även tillkomma och utvecklas i
samband med att staden växer.
Blåstruktur

ȫȫ Kommunen ska i fortsatt planeringsarbete kartlägga

ekosystemtjänster inom kommunen.
ȫȫ Vid bebyggelseförtätning och infrastrukturutveckling

i kommunen bör viktiga grönområden och korridorer
beaktas.
ȫȫ Kommunen ska genom lokalisering och planering
säkerställa utpekade tysta områden.

ȫȫ Kommunen ska, genom de samverkanskanaler som

finns, verka för att Vänerns ges en mer naturanpassad
reglering så att strandområden inte växer igen eller
områdenas biologiska mångfald äventyras.
ȫȫ Vid planering av nya bebyggelseområden ska
kommunen säkerställa att dagvatten omhändertas
lokalt när så är möjligt. Fördröjningsåtgärder ska
utvecklas och en översyn göras av kommunens
dagvattenhantering inom befintlig bebyggelse.
Tätortsnära naturmark och rekreation
ȫȫ Kommunens ska säkerställa god tillgänglighet till

tätortsnära naturmark.
ȫȫ Kommunen ska verka för att skapa nya

Genomförande
För att påverka samhällsutvecklingen behöver kommunens
planering genomföras. Avgörande för att detta ska lyckas är
att det finns strukturer som har resurser och beslutsmandat att
stödja kommunens utveckling. För att genomföra planeringen
krävs organisation inom kommunen och samarbeten mellan
offentlig, privat och ideell sektor. Att arbeta mot kommunens
mål om utveckling kräver ett kontinuerligt arbete med handlingsplaner, budget för investering och drift, ett ansvarsfullt
agerande och en demokratisk process. För att ge riktning åt det
fortsatta arbetet med att genomföra planen har ett antal strategiska projekt identifierats. Dessa projekt redovisas i del 4.

rekreationsområden och motionsspår i befintliga
naturområden.
ȫȫ Mariestads kommun ska sköta och förädla parker,
grönområden och tätortsnära naturmark som
mötesplatser och kulturmiljöer.
ȫȫ Kommunen avser att bevara äldre skyddsvärda träd
i kommunala parker och grönområden och ge dem
skydd vid detaljplaneläggning.
ȫȫ En kartläggning ska genomföras för att identifiera
brister i tillgänglighet till natur- och kulturvärden.
Många kultur- och naturvärden på landsbygden är
idag inte tillgängliga för allmänheten. Det kan leda
till att potential för besöksnäring på landsbygden inte
realiseras.
Sammanhängande naturmark och tysta områden
ȫȫ När grönprogram revideras ska kommunen sträva

efter att stärka spridningsvägar och rörelsetråk
för olika djur och växter, samt arbeta för en
sammanhängande grönstruktur.
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DEL 2

Markanvändning

Bebyggelse

kommunen är generellt god. Arbetslivets strukturomvandling
förändrar dock både behoven och möjligheterna att genomföra
planeringen. Översiktsplanen ger brett handlingsutrymme
Mariestads bebyggelse omfattar många olika typologier och
kring hur mark och vatten kan användas, och möjliggör olika
sammanhang – från enskilda hus i skogs- och odlingslandskap
sätt att utveckla kommunens bebyggelse. Öppenheten för
till industrier och kvarterstrukturer i tätorter och centralort.
olika utvecklingsalternativ gör också att målkonflikter mellan
För att hela kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt är
olika utvecklingsaspekter behöver utredas och hanteras. För
det viktigt att ta fram olika mål och strategier för bebyggelseen långsiktig hållbar utveckling behövs ett helhetstänk kring
utvecklingen i alla kommunens delar. Det är också viktigt att
användning av mark och vatten. När naturmark tas i anspråk
•
förstå skillnaderna mellan exempelvis Mariestads tätort och de
för ny bebyggelse och infrastruktur blir målkonflikterna
mindre orterna, eller mellan skärgårdens och övriga kommudärmed extra viktiga att hantera.
nens olika landsbygder. Här inverkar landskapets historiska
Mariestads kommun har studerat alla områdens lämplighet
utveckling, infrastruktur och administrativa gränsdragningar,
för bebyggelseutveckling. Arbetet har utgått ifrån översiktspå nytt sätt
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Längs Vänerns strand finns redan i dag möjlighet att ta sig
fram, vilket inte är fallet längs Tidan. Strandpromenaden
längs Vänern behöver dock förbättras på ett flertal ställen
för att öka tillgängligheten för fler.

Längs stråket och i centrum handlar det om att skapa ytterligare anledningar för fler att vara på fler platser. En levande stad behöver viktiga mötesplatser och folkliv!

ILLUSTRATION 2.1: Principer FÖP Mariestads tätort 2013-2030:
1. Aktivera – synliggöra strandlinjen.
2. Koncentrera det koncentrerade.

brygger barriärer och binder samman stadens olika bostadsoch verksamhetsområden på nya sätt. Syftet är därmed att
överbygga fysiska, sociala och mentala barriärer och skapa
nya relationer mellan de som bor och verkar i staden.
Kopplingarna gäller framför allt nya gång- och cykelvägar
och tanken är att alla lätt ska kunna röra sig i staden.

3. Tillgängliggöra på nytt sätt.
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ILLUSTRATION 2.2: Pågående planarbete samt planlagd, icke bebyggd mark i Mariestads tätort.
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hålla översiktsplanen så konkret och enkel som möjligt skildras
endast påträffade målkonflikter. Redovisning av exempelvis
inventering av plats finns däremot inte med.

Mariestads tätort
Nuvarande struktur
Mariestads tätort är idag både industriellt och kommersiellt
centrum för invånarna i norra Skaraborg. Mariestad var mellan
1660 och 1998 residensstad i Skaraborgs län. Tätorten har idag
knappt 16 000 invånare. Det är främst läget vid Vänern och
ån Tidan som ger Mariestad dess prägel. Det vackra läget vid
Vänern är också skälet till att staden kallas för Vänerns pärla.
Bebyggelse, anlagda parker och ett levande kulturlandskap
bidrar till Mariestads egenart. Gamla stan ligger nära vattnet
och dess välbevarade och karaktärsfulla miljö betyder mycket
för Mariestads historia och identitet.

Befintliga och pågående planer
I och runt Mariestads tätort finns ett stort antal antagna och
pågående detaljplaner för ny bebyggelseutveckling (se illustration 2.3). Översiktsplanen redovisar inte dessa planer i detalj.
Istället hänvisar den till antagna detaljplaner, handlingar inom
pågående detaljplaneprocesser och övriga kunskapsunderlag i
form av tidigare fördjupade översiktsplaner.

Nya områden för bebyggelseutveckling
Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar fasta på översiktsplanens principer om att stärka infrastrukturnätverk för olika
trafikslag och att bygga nytt där det redan finns infrastruktur
och service. Principerna förespråkar alltså en förtätning av
både bebyggelse och verksamheter, och vill skapa närmare
samband mellan stadens olika delar. Principerna får stöd av
de styrande principer som redovisas i Fördjupad översiktsplan
Mariestad. Dessa principer är: Aktivera och synliggöra strandlinjen; Koncentrera det koncentrerade; Tillgängliggöra på ett
nytt sätt.
För att ge handlingsutrymme för tätortens utveckling är det
samtidigt viktigt att översiktsplanen redovisar både förutsättningar för förtätning och en stegvis utbyggnad av tätorten. För
det första behöver centrala tomter och planlagd mark bebyggas. Här ingår också att förändra verksamhet och innehåll i
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exempelvis kontorsfastigheter som inte längre används. Fastigheter längs med tätortens större infartsvägar, exempelvis Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och Marieforsleden, är prioriterade i det arbetet. Anledningen är att det här finns störst
möjligheter att skapa verksamheter och en funktionsblandad
bebyggelse (se principsektioner som redovisar ambitioner och
riktlinjer för denna bebyggelse).
För det andra pekas ett antal områden ut som lämpliga för
mindre utvidgningar av tätorten. När dessa områden byggs ut
bör särskild hänsyn tas till naturvärden och ekosystemtjänster,
samt hur bebyggelseutvecklingen kan öka tillgängligheten
till tätortsnära naturmark (se principsektioner som redovisar
ambitioner och riktlinjer för denna bebyggelse).
När ny bebyggelse skapas vill kommunen främja en god
bebyggd miljö och klimatanpassning. Det ska göras med
hjälp av de gröna klimatanpassningsåtgärder som redovisas i
kommunens klimatanpassningsplan.

Konsekvenser för kommunal service
För att balansera mellan förtätning och utvidgning behöver
kommunen utvecklas de ekonomiska förutsättningarna för ny
byggnation. Det gäller även platser som kan kräva större insatser för att det ska gå att bygga nytt. Förtätning och omställning
av mark inom tätorten kan exempelvis försvåras av att tidigare
industrimark behöver åtgärdas och renas innan bebyggelse
för annan verksamhet är möjlig, eller att tekniska lösningar
behövs för att hantera buller från vägtrafik eller motstånd från
närboende. Det kan också vara svårt att hantera det komplexa
i att bygga för olika verksamheter inom samma byggnad, eller
att driva byggprojekt även i tider av svagare ekonomisk tillväxt. För att exploateringen av nya områden ska bli långsiktigt
hållbar behöver man ckså tydliggöra de ekonomiska, sociala
och ekologiska värden som naturmarken ger.
Bebyggelseutvecklingen i tätorten gör att kommunala verksamheter behöver förändras och byggas ut. Översiktsplanen
pekar ut Högelidskolan, Prismaskolan och Grangärdets skolor
som lämpliga för om- och tillbyggnader. Lämpliga placeringar
för nya förskolor är vid före detta Kronoparksskolan och i
Sjölyckan. Om befolkningen ökar och blir äldre i framtiden
behövs det både ett nytt äldreboende och nya platser för
särskilt boende. Det finns ett antal lämpliga platser för detta.
I det fortsatta utredningsarbetet bör det klargöras var och hur
kommunen vill göra denna utbyggnad.
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ILLUSTRATION 2.3: Föreslagen markanvändning i Mariestads tätort.
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Bebyggelseförtätning
Bebyggelsen föreslås förtätas utmed framför allt fyra stråk:
Strandvägen, Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och
Marieforsleden. Med tanke på rörelsemönster och flöden
av människor i staden är dessa vägar de mest lämpade för
funktionsblandad
bebyggelse.
ger
För att skapa flexibilitet
i bebyggelsen förDessutom
olika innehåll över
tid de goda förutbehöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
sättningar
förförkollektivtrafiksförsörjning.
Om karaktären på
möjliggör
verksamheter och kontor.
vägarnaBebyggelsen
ändrasmot
kan
förtätningen
leda till målkonflikter
gatan
kan utvidgas över tiddock
och då sluta
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning.
mellan trafikens framkomlighet och hastighet. Det finns
också målkonflikter mellan ny bebyggelse och den befintliga
grönstrukturens bevarande. En generell riktlinje ska vara att
kompensera för grönområden som tas i anspråk. Förtätningen
ska också göras på ett sådant sätt att tillgängligheten till naturmark kan förbättras.
Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
Även verksamhetsområdena Katthavet och Haggården
(tilltagen våningshöjd)
(omvandlingsområden) skulle kunna förtätas. Särskilt med
tanke på att karaktären på verksamheter i dessa områden går
mer mot service och lättare tillverkning. Förändrade verksamNy bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
med övergripande
förändringar
ledens
heter ger ocksåsamordnas
mer blandat
innehåll,
därav de
centrala delarna
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
Stadsradhus
omställning behöver
och bebyggelsens
även kan kompletteras
medgatusektion
bostäder.
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Strandgården västra

Tidigare industrimark längs med Strandvägen, nära befintlig
handel och service, bedöms som mycket lämplig för ny bebyggelse. Stora delar av området vilar på utfyllnad i Vänern. Idag
Bef
Trädgård
Trädgård
används området som ”cirkusplats”.
Översiktsplanen
föreslår
småhus
att området kompletteras med flerbostadshus . Detta redovisas även i befintliga planer för övriga Katthavsviken och det
punkthus som byggts i området under senare år. För att bygga

Strandlinjen kompletteras med bryggor och
mindre publika byggnader som ökar
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för
målpunkter längs stranden som säkerställer
allmän tillgänglighet.

nytt här krävs dock förändringar i reningsverket, så att dagens
skyddsavstånd minskar. Området är också lämpligt för ökad
dagvattenhantering, liknande den som pågår inom Sjöhagaparken.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från

Området
kommer
drabbas
genomfartsled
till gata. Föratt
denna
omställningvid
behöver
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning
stigande vattennivåer. I området
finns
också
flera
där
samspela för
att ge önskad
effekt
på tillsänkor
exempel biltrafikens
hastigheter.
vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: När området planläggs måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Kommunen anser att det är viktigt att säkerställa byggnadernas
placering och höjdsättning, och kommer därför att höjdsätta
framtida fastighet.
Andra åtgärdsförslag finns
listade i dagvatMarieforsAhlhagen
leden i klimatanpassningsplanen (2017). Dagvatten
tenpolicyn samt
ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas
innan det kopplas till kommunens ledningsnät. Detta ska
säkerställas vid detaljplanehanteringen.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Området ligger cirka 350 meter från reningsverket. Det finns därför risk för att erksamheten där påverkar
säkerhet och hälsa för dem som bor och verkar i området.
Åtgärd: Innan ny bebyggelse utvecklas i området behöver
kommunen genomföra skyddsåtgärder som ser till att området
är lämpligt för den verksamhet som planeras.
RENINGSVERKET:

Marieforsleden
FARLIGT GODS: Området ligger cirka 130 meter från Strand-

vägen, som är utpekad som sekundär transportled för farligt
gods. Området ligger ungefär 100 meter från Kinnekulleba-

Gräns mot vattenrum

Gräns mot gaturum

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren.
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter
i bottenvåningarna.

Ny gata
Strand
(promenad)

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
möjlighet till lokaler mot strandpromenad
Grundläggning på säker nivå

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
Lokaler i bv mot gata

ILLUSTRATION 2.4: Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning (Strandgården västra).
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Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen
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behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där

Gräns mot natur

Strandvägen

Verksamheter

nan. Trafikverkets strategi för farligt gods på järnväg utgår
ifrån att gods ska kunna transporteras på i princip alla banor.
Förslaget om nya bostäder ligger i målkonflikt med riskhanteringsavståndet (150 meter).
Åtgärd: Kommunen kommer att hantera risken för farligt
gods vid detaljplaneläggningen. Exempel på åtgärder skulle
kunna vara att avsätta mark intill järnvägen för uppsamling av
vätskespill. För att minska riskerna om en olycka med farligt
gods sker kan det också vara lämpligt att placera utrymningsvägar vända från byggnaden och uppföra byggnaden i ett
icke-brännbart material, exempelvis tegel eller puts. Gamla
staden 6:1 har bebyggelse mellan järnväg och planförslag, vilket
reducerar risken. Riskhanteringen av farligt gods utreds vidare
i detaljplaneskedet.
BULLER OCH VIBRATIONER: Kinnekullebanan kommer att
påverka områdets ljudmiljö och ge vibrationspåverkan.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer behöver vidtas vid när ny detaljplan tas
fram. Exempelvis krävs hastighetssänkningar, isolering av
fönster, bullerplank, bullerskyddad uteplats samt detaljstudier
av hur bebyggelsen kan utformas med hänsyn till ljudmiljön.

Området är beläget i en äldre detaljplan där
strandskydd kommer att inträda om planen upphävs/ersätts.
Området som idag är planerat för industriändamål ses som
mycket attraktivt för ny bostadsbebyggelse, eftersom det ligger
i strandnära läge och med närhet till befintlig service och
handel.

STRANDSKYDD:

Åtgärd: Under detaljplaneprocessen kommer kommunen att
ansöka om att strandskyddet upphävs, eftersom området både är
strategiskt viktigt för kommunens bostadsförsörjning och skapar
förutsättningar för lokal hållbar utveckling. En omvandling av
området medför också att förorenad mark åtgärdas.
Området består i huvudsak av utfyllnadsmassor som kan innehålla markföroreningar
Åtgärd: Kommunen ska i samband med bebyggelseutveckling i
området säkerställa att eventuella markföroreningar åtgärdas.
FÖRORENAD MARK:

Marieforsleden
Marieforsleden är idag en infartsled och ringväg, med stor
betydelse för att knyta samman stadens olika delar. Samtidigt
utgör Marieforsleden på många ställen en lokal barriär. För att
möjliggöra bebyggelseutveckling i området krävs åtgärder som
säkerställer trafiksäkerheten och minskar bullerpåverkan. Längs
med leden finns stora grönområden och naturmark av varierande kvalitet. Markområdena utmed leden ägs av kommunen.
Närheten till infrastruktur och målet att knyta samman tätorten
och överbrygga barriärer gör Marieforsleden lämplig för långsiktig bebyggelseförtätning. Bebyggelseutvecklingen är uppdelad i
tre delområden längs med leden: Marieforsleden norra, Marieforsleden västra och Marieforsleden södra.
Från Residensbron till korsningen med Drottning Kristinas väg föreslås bebyggelse med bostäder och
verksamhetslokaler. Planförslaget möjliggör totalt 170 bostäder
– varav cirka 140 lägenheter och 30 radhus – med verksamNORRA DELEN:

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltrafikens
hastigheter.

För att skapa flexibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
möjliggör för verksamheter och kontor.
Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(tilltagen våningshöjd)

Marieforsleden

Ahlhagen

ILLUSTRATION 2.5: Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning (Flerbostadshus – Marieforsleden).
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas med övergripande förändringar av ledens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Stadsradhus
DEL 2 | MARKANVÄNDNING

79

hetslokaler i bottenvåningarna längs med leden. Planförslaget innebär att Marieforsledens karaktär förändras, med en
smalare gatusektion och sänkt hastighet för att minska ledens
barriärverkan. Viktig grönstruktur exempelvis i Alhagen,
Kohagen och Vadsbohöjden sparas för att ge området en
varierad karaktär. Området ligger nära befintlig service och
handel, är lätt att kollektivtrafikförsörja och ligger dessutom
nära förskola, grundskola och gymnasieskola. Det centrala
läget nära Tidans mynning och Vänern ger förutsättningar för
bebyggelseutveckling.

ta naturmark och parkmark i anspråk. Betydelsefulla grönområden för områdets karaktär sparas.

VÄSTRA DELEN: Från Drottning Kristinas väg till Södra vägen
föreslås ny bebyggelse för cirka 120 nya bostäder, varav 20
radhus och 100 flerbostadshus, samt lokaler för verksamheter.
Planförslaget ligger i ett kollektivtrafiknära område med närhet
till handel, service, skola och vård. Även här innebär planförslaget att Marieforsledens karaktär förändras, med en smalare
gatusektion och sänkt hastighet för att minska ledens barriärverkan. Området är väl utvecklat vad gäller framkomlighet för
gång och cykel.

BULLER: Marieforsleden är en trafikerad led. Vägens lutning är
knapp. Bebyggelse bör enligt Boverkets rekommendationer placeras 30 meter från vägen (60 dBA). Planförslaget föreslår bebyggelse i direkt anslutning till leden, vilket är mindre än 30 meter.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering behöver därför
vidtas när en ny detaljplan tas fram. Det gäller exempelvis att
sänka hastigheten på vägen, lägga tyst asfalt, isolera fönster, sätta
upp bullerplank och bullerskydda uteplatser samt göra detaljstudier av bebyggelsens utformning med hänsyn till ljudmiljön.

SÖDRA DELEN: Från Södra vägen till Leksbergsvägen förelås
bebyggelseutveckling med cirka 130 bostäder, varav 80–90
lägenheter och 20–40 radhus. Planförslaget ligger i ett kollekBebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
tivtrafiknära
område
med närhet till service, skola och vård.
bebyggelsen,
samt ev. byggas
på en våning.
Planförslaget innebär att Marieforsledens karaktär förändras,
med en smalare gatusektion och sänkt hastighet för att minska
ledens barriärverkan. Området är väl utvecklat vad gäller framkomlighet för gång och cykel. Planförslaget kommer delvis att
För att skapa flexibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
möjliggör för verksamheter och kontor.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(tilltagen våningshöjd)

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas med övergripande förändringar av ledens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Bef
småhus

Trädgård

Målkonflikter och åtgärdsförslag
FARLIGT GODS:

Marieforsleden är en sekundär transportled för

farligt gods.
Åtgärd: Kommunen förhandlar med länsstyrelsen om att ta bort
utpekandet som sekundär transportled för farligt gods. Anledningen är att inga eller få målpunkter för farligt gods finns längs
berörda delar av Marieforsleden.

Med planförslaget förändras Marieforsledens karaktär
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas
från genomfartsled
till stadsgata.
Det
kankaraktär
vara en
med övergripande
föränrningar
av ledens
från nackdel för
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver
genomfartstrafiken.
Befolkningsökningen
att trafiken på
gatusektion
och bebyggelsens placering ochgör
utformning
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltrafikens
Marieforsleden förmodligen
kommer att öka.
hastigheter.
Åtgärd: Kommunen kommer i samband med planläggningen
att göra en trafikutredning för att se vilka konsekvenser som
befolkningsökningen och omvandlingen till stadsgata kan innebära.
TRAFIK:

Marieforsleden

Ahlhagen

Stadsradhus

Trädgård

Marieforsleden

ILLUSTRATION 2.6: Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning (Radhus – Marieforsleden).
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Strandlinjen kompletteras med bryggor och

Gräns mot vattenrum

Gräns mot gaturum

I området söder om polisstationen finns
en lågpunkt där vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, eller
fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgängligheten till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Göteborgsvägen
Göteborgsvägen är central för snabb kommunikation till och
från Mariestad. Vägen har mycket god kollektivtrafikförsörjning. Parallellt med denna väg finns flera parker, bland annat
Gärdesparken, Humleparken och industriparken. Dessutom
finns flera centrum för handel och service, exempelvis Hertig
Karls torg, Leverstadsvägen och Hindsberg. Stråket är sedan
tidigare prioriterat för bebyggelseutveckling. Vissa utpekade
områden för ny bebyggelse ägs av kommunen och vissa delar är
privatägda.
Planförslaget innebär exploatering med cirka 140 bostäder i
flerbostadshus, samt lokaler för exempelvis kontor, handel och
centrumverksamhet, framför allt i markplan. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv ska planen skapa nya bostäder i centralt läge,
med god tillgång till kollektivtrafik och service. Samtidigt kan
Göteborgsvägen i och med planen kompletteras med verksamheter som bidrar till en levande och varierad stadsmiljö, där
potentialen i befintlig infrastruktur tas till vara. Planförslaget
innebär också att Göteborgsvägens karaktär delvis förändras,
med en smalare gatusektion och ökad framkomlighet för gång
och cykel. Bebyggelsen kommer delvis att placeras på naturmark och parkmark. Betydelsefulla grönområden för Göteborgsvägens karaktär sparas.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
Parallellt med Göteborgsvägen går Kinnekullebanan. Trafikverkets strategi för farligt gods på järnväg utgår
ifrån att gods ska kunna transporteras på i princip alla banor.
Förslaget om nya bostäder ligger i målkonflikt med riskhanteFARLIGT GODS:

ringsavståndet (150 meter).
Åtgärd: Kommunen kommer att hantera risken för farligt
gods vid detaljplaneläggning. Se redovisning för Strandgården
västra.
BULLER OCH VIBRATIONER: Göteborgsvägen är en trafikerad väg.
Även Kinnekullebanan påverkar områdets ljudmiljö och påverkan av vibrationer. Bebyggelse bör enligt Boverkets rekommendationer placeras 30 meter från Göteborgsvägen (60 dBA).
Planförslaget föreslår dock bebyggelse med mindre avstånd.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer behöver vidtas när den nya detaljplanen
tas fram. Det gäller exempelvis att sänka hastigheten på vägen,
lägga tyst asfalt, isolera fönster, sätta upp bullerplank och
bullerskydda uteplatser samt göra detaljstudier av bebyggelsens
utformning med hänsyn till ljudmiljön.

Planförslaget förändrar till viss del Göteborgsvägens
karaktär, från genomfartsled till stadsgata. Det kan vara en
nackdel för genomfartstrafiken. Befolkningsökningen gör att
trafiken längs med vägen förmodligen kommer att öka.
Åtgärd: Kommunen kommer i samband med planläggningen
att göra en trafikutredning, för att se vilka konsekvenser som
befolkningsökningen och omvandlingen till stadsgata kan
innebära.

TRAFIK:

Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgängligheten till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Övriga områden för bebyggelseförtätning
Vid sidan av de större områden för bebyggelseförtätning
som redovisats ovan, pekas även tätortens centrala delar och
Katthavet ut som omvandlingsområden. Målet är att bevara
en bebyggelse med både bostäder och verksamhet, och att
ge underlag för en långsiktigt hållbar utveckling av tätortens
handel och service. Kommunen har under senare år köpt
fastigheter i den centrala tätorten. Under kommande år ska
dessa utvecklas för nytt innehåll, exempelvis bostäder och
handel. För att nå översiktsplanens mål om en långsiktigt hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling är det viktigt
att arbeta offensivt och att ta till vara potentialen i befintlig
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röra sig runt kvarteren.
ghet för verksamheter

rand
Ny gata
romenad)

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
Lokaler i bv mot gata

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
möjlighet till lokaler mot strandpromenad
Grundläggning på säker nivå

Strandvägen

Verksamheter

ILLUSTRATION 2.7: Utbyggnad på naturmark (Bäckatorpet).

Gräns mot natur

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.

Väg

Möjligheter till
bebyggelseförtätning

bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur. För en sammanhållen utveckling av Centrum och Katthavet är den fördjupade
översiktsplanen för Mariestad ett viktigt kunskapsunderlag.

Bäckatorpet

Planområdet ligger i en övergångszon mellan befintliga
villaområden och Ekuddens friluftsområde. Platsen ligger
Gräns mot natur
nära både natur med badstrand och promenadstråk och har
Nya bebyggelseområden på naturmark
Mariestads hamn och centrum inom gångavstånd. Området
Översiktsplanen pekar ut ett antal nya områden som kan bli
ligger nära service, handel, skola och vård. Den omgivande
aktuella för bebyggelseutveckling (se illustration 2.3). Dessa
naturen präglas av lövskogsdungar och stora ekar. Området ägs
områden ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
av kommunen.
Ambitionen är att ny bebyggelse här ska leda till bättre tillPlanförslaget ska möjliggöra byggnation av cirka 15–20
Vägnaturmark
Möjligheter
gänglighet till tätortsnära naturmark, trots att
tas till
radhus. Målet är att med ny bebyggelse förtydliga tätortens
bebyggelseförtätning
i anspråk. Naturmarkens ekologiska, sociala och ekonomiska
avslutning mot Ekuddens naturområde och öka tillgängligheten mellan bebyggelse och natur. Lokaliseringen tar hänsyn till
värden ska särskilt beaktas när dessa områden byggs ut. Gränsområdet mellan bebyggelse och naturmark utformas med
Tegelängens våtmarksområde och Ekuddens landskapsbild.
särskild tonvikt på allmänhetens tillgänglighet (se principsekKommunen vill utveckla övergångszonen mellan bostadsomtioner).
rådet och ängarna för att öka såväl rekreations- som friluftslivsvärdet.

Bäckatorpet, vy från öster.
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Målkonflikter och åtgärdsförslag
En mindre del av området är beläget inom
strandskydd, en större del är beläget inom en äldre detaljplan.
Om planen upphävs eller ersätts återinträder strandskyddet.
Således krävs särskilda skäl för ett nytt beslut om upphävande
eller dispens. Området ligger i strand- och naturnära läge
och med närhet till befintlig service och handel, och är därför
attraktivt för ny bostadsbebyggelse. Med höga ambitioner
kring områdets arkitektoniska utformning och detaljplanering
bedöms att allmänna och enskilda intressen kan balanseras.
För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs i
delar av området.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att upphäva strandskyddet i området.

STRANDSKYDD:

Två fornminnen som skyddas av fornminneslagen finns i anslutning till området.
Åtgärd: Ny bebyggelse utformas så att den inte påverkar de
två fornlämningarna som finns i anslutning till området.
KULTURMILJÖ:

Tegelängens våtmark samt de betade strandängarna är ett viktigt fågelområde. Exploatering i dess närhet kan
leda till att arter försvinner. Förändringarna som bebyggelseförslaget innebär kan därför leda till att fågellivet och naturmiljön påverkas negativt.
Åtgärd: Kommunen har ett uppdrag från 2010 om att utöka
Gamla Ekuddens naturreservat. Av natur-, rekreations- och
friluftsskäl ska kommunen fortsätta att expandera reservatet.
För att se till att fågellivet får en trygg och störningsfri zon har
utbredningen av bebyggelsen begränsats. En gestaltning av
övergångszonen mellan bebyggelse och Tegelängens våtmark
ska tas fram och genomföras.
NATURMILJÖ:

LANDSKAPSBILD: I nuläget präglas området av en estetiskt
och rekreativt tilltalande landskapsbild. Exploatering hotar
att förstöra de vidsträckta vyerna över Ekuddens öppna
obebyggda fält.
Åtgärd: Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till såväl stads- och landskapsbild som
natur- och kulturvärden. Att ha hänsyn till utsikt från nuvarande bebyggelse är en viktig del i den detaljerade planeringen
av området.

Exploatering och byggnation
ger upphov till buller och störningar, vilket kan hota fågellivet
på Tegelängen. Våtmarken med sitt fågelliv lockar idag många
besökare.
Åtgärd: Byggnationer ska ske på ett sätt så att det minimerar
störningar på fågelliv, naturmiljö och befintlig bebyggelse.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV:

ÖVERSVÄMNINGSRISK: Området kommer att drabbas av
stigande vattennivåer. I området finns flera sänkor där vatten
riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Kommunen anser att det är viktigt att säkerställa byggnadernas
placering och höjdsättning i planläggningen och kommer
därför att höjdsätta framtida fastighet. Andra åtgärdsförslag
finns listade i dagvattenpolicyn samt i klimatanpassningsplanen (2017). Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är
möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.

Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgängligheten till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Södra Ekudden
Södra Ekudden är beläget mellan Mariestads sjukhus och
Vänern, och är idag ett grönområde med många natur- och
rekreationsvärden. Området utgörs idag av både skog, strandäng och vassbälte. Söder om ”sjukhusbacken” sluttar området
svagt mot Vänern, med inslag av berg i dagen i form av hällar.
Annars är jordlagret tunt. Sommartid betas området av nötboskap. Kommunen är markägare.
Södra Ekudden bedöms som ett lämpligt utbyggnadsområde
för att knyta samman Västra skogen, Lockerud och Bråten
med Ekuddenområdet, och för att möjliggöra ny bebyggelse
nära Vänern. Området har korta avstånd till skola, vård och
övrig service och handel. Förslaget omfattar cirka 40–50 nya
radhus, men också åtgärder som ökar tillgängligheten till
strandängarna, vattnet och den tätortsnära naturmarken väster
om Mariestad. Delar av området är sedan tidigare utpekat som
lämpligt för bebyggelseutveckling (FÖP Mariestad).
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särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.

Väg

Möjligheter till
bebyggelseförtätning

ILLUSTRATION 2.8: Utbyggnad på naturmark (Södra Ekudden).

Gräns mot natur

Väg

Möjligheter till
bebyggelseförtätning

Målkonflikter och åtgärdsförslag
En del av området är beläget inom strandskydd. En annan del ligger inom en äldre detaljplan där
strandskyddet återinträder om planen upphävs eller ersätts.
Således krävs särskilda skäl för ett nytt beslut om upphävande
eller dispens. Området ligger i strandnära läge och med närhet
till befintlig service och handel, och ses därför som mycket
attraktivt för ny bostadsbebyggelse. Med en hög ambition
kring områdets arkitektoniska utformning och detaljplanering
bedöms allmänna och enskilda intressen kunna balanseras. För
att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs i delar
av området.

STRANDSKYDD:

Södra Ekudden.
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Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att upphäva strandskyddet i området Södra Ekudden.
Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Ny bebyggelse och infrastruktur ska ta god hänsyn
till omkringliggande miljö i form av topografi och naturvärden. Naturvärdena i området är många, men stora delar är idag
otillgängligt för friluftslivet. Genom att genomföra åtgärder
kan området blir mer tillgängligt för rörligt friluftsliv.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

REKREATION OCH NATURVÄRDEN: Totalt sett hyser området över

400 arter av djur och växter. Här finns nio rödlistade arter, fem
signalarter och ett drygt tjugotal arter intressanta ur ett naturvårdsperspektiv. Det finns flera intressanta naturtyper, rikkärr,
fuktängar samt näringsfattig ekskog. Om skötseln blir den rätta
har området också potential att utveckla naturtyperna trädklädd
betesmark och lövsumpskog. Ett område med äldre tallar är i dag
nyckelbiotop och ett med död ved anses ha höga naturvärden.
Åtgärd: Vid planläggning ska hänsyn till naturvärden tas.
Ett flertal utvalda tallar samt andra naturvärden som bedöms
betydande för miljön ska bevaras och ingå i platsens gestaltning.
Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till såväl stadsoch landskapsbild som till natur- och kulturvärden.
Området kommer att drabbas av stigande
vatten, och i området finns flera sänkor där vatten riskerar att
samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Se rekommendationer för Bäckatorpet.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Gummerstadsvägen
Det föreslagna bebyggelseområdet Gummerstadsvägen ligger
mellan golfbanan och kriminalvårdsanstalten Rödjan, nära
Sandvikens naturreservat och badplats. Området präglas av
naturmiljöer med inslag av blandskog och stigar ,som bland
annat används för rekreation, joggingturer och mountainbike.
Rödjan, som bland annat består av en bondgård, har hagmarker
nära området. Marken har privata ägare.
Planförslaget inkluderar radhusbebyggelse nära Vänern, mellan
tätortens utbud av service och handel och Sandvikens naturmiljö
och rekreationsområden. Förslaget omfattar cirka 150 bostäder.
Bebyggelsen planeras i två etapper fram till 2030; 40 bostäder i
etapp 1 och 100 bostäder i etapp 2.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv. Närheten
till Sandvikens rekreationsområde gör att det uppstår särskilda
konflikter med det geografiska riksintresset om ny bebyggelse
förläggs längs med Gummerstadsvägen. Exploatering och
byggnation sker på bekostnad av Sandvikens femkilometerslinga
som nyttjas för rekreation och motion. Ny bebyggelse och infrastruktur påverkar friluftslivet och tillgängligheten till tätortsnära
naturmark.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Åtgärd: Ny bebyggelse och infrastruktur ska utformas så att
hänsyn tas till naturvärden, som i så stor utsträckning som
möjligt ska bevaras. Motionsspår som påverkas ska ersättas
med en ny sträckning. Vid exploatering bör även nya möjligheter till friluftsliv studeras, med syftet att öka tillgängligheten
till tätortsnära naturmark. Delar av området kan idag uppfattas som otillgängligt för friluftslivet. Friluftslivets intressen kan
därför främjas av exploateringen, genom att tillgängligheten
och närheten till naturen och vattnet ökar.
Delar av området kommer att drabbas
av stigande vattennivåer I området finns också flera sänkor där
vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Kommunen anser att det är viktigt att säkerställa byggnadernas
placering och höjdsättning i planläggning och kommer därför
att höjdsätta framtida fastighet. Andra åtgärdsförslag finns
listade i dagvattenpolicyn samt i klimatanpassningsplanen
(2017). Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt,
alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens
ledningsnät. Detta säkerställs vid detaljplaneläggning.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

STRANDSKYDD: En mindre del av området är beläget inom
strandskydd. Området är attraktivt för ny bostadsbebyggelse i
strand- och naturnära läge. För att genomföra planen krävs att
strandskyddet upphävs i delar av området.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att strandskyddet i området upphävs.

Södra Radbyn
Radbyn är ett villaområde i Mariestads sydvästra kant. Förslaget gränsar till Lekevi idrottsplats i söder, och i väster till ett
varierat skogs- och jordbrukslandskap. Området som förslaget tar i anspråk utgörs idag av blandskog som dels brukas
som produktionsskog. I det planerade området ingår flera
skogsstigar och väster om området finns en 3G-mast. Delar av
naturområdet har i viss mån tidigare använts för landskapsvård
i utbildningssyfte. Utanför området, söder om Lekevi, finns
en befintlig dagvattenanläggning som tar upp dagvatten från
närområdet. Området ägs av kommunen.
Ny bebyggelse i området ger möjlighet till stegvis utbyggnad
av bostadsbebyggelsen söder om Mariestad. Förslaget omfattar
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cirka 30–50 bostäder – både radhus, kedjehus och friliggande
villor. Målet är att bebyggelsen ska knyta an till villaområdets
karaktär, där bostadsgator kombineras med större allmänningar. Detta ger goda förutsättningar för lek och rekreation.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
I området finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens dagvattenpolicy samt i
klimatanpassningsplan från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Östra Grangärdet
Östra Grangärdet pekas ut som lämpligt för ny bebyggelse,
framför allt för att knyta samman befintlig bebyggelse i
Ladukärr och Grangärdet. Området ligger nära skolor. Här
är det viktigt att bibehålla tillgängligheten till tätortsnära
naturmark. I området finns flera promenadstigar, bland
annat Moholmsbanan som ger tillgänglighet till tätortsnära
naturmark. Området präglas främst av naturmark med små
inslag av berg i dagen. De anslutande områdena är framför allt
villaområden av varierande karaktär. Öster om planområdet,
fram till Marieforsleden, finns en relativt stor öppen åker- och
ängsmark. Kommunen är markägare.
Planförslaget omfattar cirka 70–80 radhus i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse. Målet är att behålla randskogen för
att värna landskapsbilden, både mot det öppna landskapet
och mot omgivande gator. Ny bebyggelse kommer att placeras så att vegetationen fungerar bulleravskärmande mot både
Marieforsleden, fritidsaktiviteter öster om Marieforsleden
samt trafiken på E20. Mot Marieforsleden fungerar skogen
också som ett skydd mot luftföroreningar. I planförslaget ingår
att utveckla en dagvattenanläggning med hänsyn till utlakning
av vatten från Bångahagens återvinningsstation.

Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens dagvattenpolicy samt
klimatanpassningsplan från 2017.

Törnbergavägen
Törnbergavägen karaktäriseras idag av utspridd bebyggelse i
ett varierat, småskaligt skogslandskap med mindre inslag av
betesmark. Området ligger i Mariestads nordöstra utkant och
omfattas främst av skog. Längs med Törnbergavägen och Bäckavägen finns ett tjugotal hus och mindre gårdar. I norr gränsar
området också till jordbruksmark och i väster till bostadsområdet Sjölyckan. Till området löper cykelvägar samt kollektivtrafik i områdets södra del. Området ägs av privata markägare.
Tanken med förslaget till bebyggelseutveckling i detta
område är att erbjuda ett tätortsnära boende i skogs- och jordbruksmiljö på platser som idag ses som lucktomter längs med
Törnbergavägen. Förslaget omfattar cirka 10 bostäder.

Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK: I området finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.

Södra Radbyn.
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Bef verksamhet
bostäder ovanpå
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ILLUSTRATION 2.9: Utbyggnad på naturmark (till exempel Sjölyckan södra).
Gräns mot natur

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt
kan våningar som ligger nära trafiken användas för andra
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad
bebyggelse säkerställas.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(nära trafik)

FörNy gata
gårdsmark

Målkonflikter och åtgärdsförslag
KULTURVÄRDEN: I området – vid Bäckavägen – finns en fornminneslämning i form av ett gränsmärke.
Åtgärd: Bebyggelseförslaget utformas så att det inte påverkar
Ny
bebyggelse längs med Stockholmsvägen
behöver området.
fornlämningen
som finns nära
Förtydligat gaturum
samordnas med övergripande förändringar av vägens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering
och utformning samspela för att ge önskad
ÖVERSVÄMNINGSRISK:
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

I området finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternaBebyggelsen längs med Stockholmsvägen,
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klimatanpassningsplanen från 2017.

Nolhagsfyren
Norr om Mariestads tätort fortsätter Strandvägen ut till
Snapens friluftsområde. På vägens östra sida, mellan befintliga
bebyggelser, finns utrymmen som är lämpliga att bebygga.
Bebyggelsen tar till vara det attraktiva läget nära vattnet och
ligger nära befintlig infrastruktur och service.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
STRANDSKYDD: En del av området ligger inom strandskydd,
en annan del ligger inom en äldre detaljplan där strandskyddet
återinträder om planen upphävs eller ersätts. Således krävs
särskilda skäl för ett nytt beslut om upphävande eller dispens.
Området har strandnära läge och ligger nära befintlig service
och handel. Därför anses det vara mycket attraktivt för ny

Naturmark

bostadsbebyggelse. Med en hög ambition kring områdets arkitektoniska utformning och detaljplanering bedömer kommunen att allmänna och enskilda intressen kan balanseras. För att
genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs i delar av
området.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att strandskyddet i området upphävs.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA: Stora delar av centralorten berörs

av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Ny bebyggelse och infrastruktur ska ta god hänsyn
till omkringliggande miljö i form av topografi och naturvärden. Naturvärdena i området är många, men stora delar kan
idag uppfattas otillgängliga för friluftslivet. Med rätt åtgärder
Garage/
kan förslaget
bidra till att Park
öka tillgängligheten till strandängbod
arna.
ÖVERSVÄMNINGSRISK: Infrastrukturförsörjningen till området
kommer att drabbas av stigande vattennivåer.
Åtgärd: Se rekommendationer för Strandgården västra.

Sund södra
Planområdet omfattar cirka 50 hektar mark som idag utgörs
av främst jordbruksmark. Området används också aktivt av
Mariestads ridklubb, som betes- och fälttävlanområde. Området gränsar till E20 samt till Ullervad i söder. Kommunen äger
marken.
Området planeras för industriändamål och liknande verksamheter efter att ny industrimark norr om E20 etablerats.
Nära E20 och väg 26 ligger området mycket strategiskt med
hänsyn till logistik och transporter i det nationella vägnätet.
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Placeringen längs med E20 ger även området goda skyltlägen
och bör därför utformas på hög arkitektonisk nivå. Kommunen äger marken.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Se redovisning för Sund norra.

I områdets östra del finns två fornlämningar i
form av en fångstgrop samt ett gränsmärke.
Åtgärd: Kommunen kommer att ta hänsyn till fornlämningarna vid exploatering och i detaljplanering.

söder. Kommunen äger marken.
Området har bra skyltläge utmed nuvarande E20. Området
föreslås framför allt som industrimark för större industrietableringar, som kan hantera det delvis kostsamma anläggningsarbetet på den kuperade skogsmarken. Området är därmed även
lämpligt för verksamheter som kräver hög bärighet och stabila
markförhållanden.

KULTURVÄRDEN:

Mariestads Ridklubb förlorar marker
som används för fälttävlan och foderförsörjning.
Åtgärd: I samband med exploatering kommer kommunen
att undersöka vilka områden som kan ersätta den förlorade
marken.
FRITID OCH REKREATION:

BULLER:

Se redovisning för Sund norra.

LANDSKAPSBILD: Tidans dalgång ger variation till landskaps-

bilden längs med E20. Vägen går idag genom områden som
präglas av skogsmark både öster och väster om passagen förbi
Mariestad. Det öppna landskapsrummet längs med Tidan ger
därför ett betydelsefullt rumsligt värde. Ny bebyggelse står i
konflikt till det öppna landskapsrummet.
Åtgärd: Kommunen kommer att ta hänsyn till siktlinjer i
landskapsrummet när området detaljplaneras. Utbyggnaden
i området ska också ske etappvis, för att landskapsrummets
värden ska kunna bibehållas så långt som möjligt.
JORDBRUKSMARK: Den nya bebyggelsen planeras i ett område
med brukningsvärd jordbruksmark. Det finns på så vis en
intressekonflikt kring markanvändningen.
Åtgärd: I samband med detaljplaneringen kommer kommunen att genomföra en detaljerad utredning kring lokalisering
av bebyggelse på jordbruksmark.

Sandbäcken norra
Planområdet omfattar idag cirka 100 hektar skogsmark med
vissa inslag av åkermark. Delar av området nyttjas av Mariestads Enduroklubb. Området gränsar till en hundkyrkogård i
norr, till vattenskidklubbens anläggning i öster och till E20 i
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Målkonflikter och åtgärdsförslag
Kommunen tar infiltrerande naturmark i anspråk och ersätter med industrilandskap. Det kan
komma att försvåra dagvattenhanteringen vid extrema skyfall.
I området finns lågpunkter där vatten kommer att samlas vid
intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens dagvattenpolicy samt i
klimatanpassningsplanen från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Det finns en fornlämning i form av en fyndplats invid vattenskidsdammen.
Åtgärd: Kommunen kommer att ta hänsyn till och bevara
fornlämningen vid planläggning och exploatering.
KULTURVÄRDEN:

Mariestads Enduroklubb förlorar
marker som nyttjas för motorsportsändamål.
Åtgärd: I samband med exploatering kommer kommunen
att undersöka vilka områden som kan ersätta den förlorade
marken.
FRITID- OCH REKREATION:

BULLER:

Se redovisning för Sund norra.

E20 går idag genom områden som präglas av
skogs- och jordbruksmark. Det varierade landskapsrummet
längs med E20 är ett betydelsefullt rumsligt värde. Ny bebyggelse kan inverka negativt på landskapsbilden.
Åtgärd: Kommunen kommer att ta hänsyn till siktlinjer i
landskapsrummet och till trädridåer när området detaljplaneras.
LANDSKAPSBILD:

Sandbäcken södra
Planområdet omfattar cirka 50 hektar skogslandskap med
inslag av jordbruksmark. Området gränsar till E20 i norr och
till vidare skogslandskap i söder. I väster gränsar området till
väg 201 och till Mariestads ridklubb. Marken är i privat ägo.
Området syns väl från E20, vilket gör det lämpligt som verksamhetsområde. Området föreslås i första hand utvecklas med
verksamheter som läggs utmed nuvarande E20. Det föreslås
i första hand för stora företag som kräver hög bärighet och
stabila markförhållanden. Området planeras för industriändamål och liknande verksamheter efter att ny industrimark norr
om E20 etablerats.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

BULLER:

Se redovisning för Sandbäcken norra.

Solcellsparker
Längs med E20 pekas två till tre områden för solcellsparker
ut. Solenergi är en förnybar energikälla som inte bidrar till
växthuseffekten och som därför medverkar till en hållbar
utveckling. Därför är solenergin viktig för framtidens energiförsörjning. Mariestad arbetar aktivt med att ställa om till en
fossilbränslefri utveckling. Området längs med E20 ger goda
skyltlägen för kommunens satsningar på förnybar energi.
Här finns kommunens satsning på lokal vätgasproduktion. För att stödja denna satsning är Hindsberg
lämpligt som solcellspark. Syftet är att solcellanläggningen ska
vara en del i framställningen av vätgas. Kommunen kommer
att utreda markens lämplighet, riskbedömning och ekonomisk
kalkyl i samband med ny detaljplan.
HINDSBERG

Se redovisning för Sund norra.
ligger inom strandskyddat område intill Tidan. I sydvästra delen av planområdet utmed Tidan, utanför åns skyddszon,
föreslås en solcellspark i Norra Sunds verksamhetsområde.
Området utgörs idag av åkermark samt strandängar längs
SUND

LANDSKAPSBILD:

Se redovisning för Sandbäcken norra.

Södra Sund och Tidans dalgång.
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Tidan. Åns strandområden är känsliga ur både natur- och
kultursynpunkt. Därför värnar kommunen om Tidan och dess
omgivning. Delar om området är idag påverkat av jordbruksverksamhet. Kommunen äger marken.
deponiområde ses som lämpligt som
solcellspark. Eftersom marken tidigare fungerat som deponiplats får den inte bebyggas eller utvecklas med högre vegetation.
Kommunen kommer att utreda markens lämplighet, göra en
riskbedömning och utreda de ekonomiska förutsättningarna
för att utveckla området. Omvandlingen till solcellspark är
en viktig del av kommunens strategiska arbete för en fossilfri
samhällsutveckling.
BÅNGAHAGENS

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Samlad bedömning om målkonflikter och åtgärdsförslag för
solcellsparker.
Sund riskerar att svämmas över vid
högsta beräknade flöde i Tidan. Kommunen tar infiltrerande
jordbruksmark i anspråk, vilket kan komma att försvåra
dagvattenhanteringen vid extrema skyfall. I området finns
både större rinnvägar samt lågpunkter där vatten kommer att
samlas vid skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens dagvattenpolicy samt i
klimatanpassningsplanen från 2017.
För övriga områden finns risk för översvämning i sänkor vid
intensiva skyfall. Områdena bedöms dock få god infiltrationsförmåga genom att marken under solcellsanläggningen hålls
öppen. Se rekommendationer för Sund.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

STRANDSKYDD: Sollcellsparken i Sund går inom skyddet för
strandskydd. Särskilda skäl krävs för ett beslut om upphävande
eller dispens.
Åtgärd: Det anses lämpligt att etablera en solcellspark på
platsen då dess omgivning planeras ändras till verksamhetsområde på grund av platsens annonsläge vid E20. Etableringen av
solcellsparken bidrar till att begränsa klimatpåverkan, vilket är
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ett av miljömålen. Strandskyddet finns för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. I detaljplanearbetet kommer kommunen att presentera skäl för att upphäva
strandskyddet.

Sjötorp

Lyrestad
Torsö

Hassle

Mariestad

Ullervad

Lugnås

Tidavad

Odensåker

Område med planbest.
Ny föreslagen bebyggelse
Befintligt LIS-område
Utvecklingsområde LIS-plan
Nytt LIS-område
Radby A
Radby B
Kollektivtrafik

ILLUSTRATION 2.10: Planlagd mark och förslag på ny bebyggelse.

DEL 2 | MARKANVÄNDNING

91

Kransorter
Ullervad
Ullervads strategiska placering vid det bästa vadet över Tidan
gjorde tidigt platsen värdefull som knutpunkt. Under medeltiden gick den viktiga Eriksgatan över Ullervad på sin sträckning
norrut. Som handelsplats var Ullervad föregångare till Mariestad, men miste sin betydelse vid stadens tillkomst.
Dagens bebyggelse är i huvudsak samlad väster om kyrkan.
De kulturhistoriska miljöerna är knutna till området runt
kyrkan, prästgården och skolan. Vid Kottholmen i Tidan finns
ett fornlämningsrikt område med rösen och fornåkrar. Området längs Tidan och skogsområdet öster om väg 201 är viktiga
rekreationsmiljöer.
Ullervad har begränsat med planlagd mark för ny bebyggelse.
Närheten till Mariestad, skola, förskola och äldreboende,
idrottsplats samt ett rikt föreningsliv gör att Ullervad bedöms
som lämpligt för bebyggelseutveckling.

Centrala Ullervad
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Planförslag
Området vid Ullervadsvägen håller på att detaljplaneras. I ett
längre tidsperspektiv är även området vid Forsvägen, samt de
fastigheter nära Tidan där det idag finns lokaler för verksamheter, lämpligt för nya bostäder. För att få igång lokala flyttkedjor
i Ullervad krävs ett blandat bestånd av bostäder. Generellt ses
området från Tidan upp till skolan som lämpligt för lokalt
gestaltningsarbete och som ett utvecklingsområde för att stärka
samhällets utvecklingspotential. Detta arbete ligger i linje med
kommunens landsbygdsstrategi. Tillgängligheten längs Tidan
kan bli bättre om befintliga stigar underhålls och nya planeras. Längs med Tidan kan man skapa ett sammanhängande
rörelsestråk genom det annars otillgängliga åkerlandskapet.
Anslutningsmöjligheterna till väg 26 och pendelparkeringen
där ska utvecklas.

Tidan, Ullervad.

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Föreslagna områden för ny bebyggelse ligger
delvis i ett område med äldre detaljplan. Om planen upphävs
eller ersätts träder strandskyddet in. Delar av den nya bebyggelsen kan därför komma att beröras av strandskydd vid
ändring av detaljplanen.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att strandskyddet i området upphävs. För att kunna
genomföra delar av planen krävs en sådan förändring.
STRANDSKYDD:

ÖVERSVÄMNINGSRISK: Inom utpekade områden finns ett antal
lågpunkter där vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens dagvattenpolicy samt i
klimatanpassningsplanen från 2017.
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ILLUSTRATION 2.11: Utveckling i Ullervad.
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Sjötorp
Sjötorp ligger vid Göta kanals utlopp i Vänern. Samhället har
cirka 460 invånare. Antalet invånare fördubblas dock under
sommaren. Sjötorp växte snabbt när kanalen byggdes ut och
har historiskt varit starkt knutet till dess drift och underhåll.
Sjötorps varv med byggnader och torrdocka är välbevarat.
Tillsammans med slussar, magasin, vaktboställen och tjänstemannavillor ger det samhället dess karaktär.
Turismen dominerar idag kanaltrafiken och i hamnbassängen finns en viktig småbåtshamn. Större arbetsplatser
saknas dock, och många Sjötorpsbor arbetspendlar till i första
hand Mariestads tätort. De flesta bostäder här är byggda efter
1950. En viss tomtreserv finns inom antagna detaljplaner. I
samhället finns förskola, och närmaste skola finns i Lyrestad.
Avståndet till Lyrestad är sex kilometer. Sjötorp är en viktig
serviceplats för turismen längs kanalen.
Planförslag
Planförslaget omfattar en förlängning av den
befintliga villabebyggelsen på Lotsvägen, Roddarevägen, Bästemansvägen samt Riggarevägen. Bostadsområdet präglas idag av
bostäder i 1960- och 1970-talstil. De befintliga vägarna föreslås
ge möjlighet att röra sig runt i området. Förslaget omfattar
cirka 14 nya bostäder. Området kan även utvecklas med radhus
och ger då något fler bostäder.
NORRA SJÖTORP:

Göta kanal, Sjötorp
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Platsen avser
fastighet Kanaljorden 1:13, det vill säga de centrala delarna av
Slussenvägen. Området runt slussarna och längs kanalen är
intressant som utvecklingsområde med koppling till besöksnäring och centrumverksamhet (se karta). Planförslaget
syftar till att omvandla och utveckla gestaltningen av Sjötorps
centralaste delar. Det kan ge förutsättningar för nya bostäder
(lägenheter och markbostäder) och verksamhetslokaler, och
stärka samhällets utveckling. Det är viktigt att området utvecklas med utgångspunkt från lokala kulturhistoriska värden.
SJÖTORP CENTRUM/OMVANDLINGSOMRÅDE:

SÖDRA SJÖTORP: Öster om bandyarenan finns möjligheter till
bebyggelseförtätning med cirka tolv nya bostäder. Området är
lämpligt för radhus eller villor. Vid arenan kan temporära verksamheter och aktiviteter utvecklas. Området har stor potential
nära Vänern, badstrand och båtplatser.

Målkonflikter
Stora delar av Sjötorp berörs av
det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgängligheten till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

En del av marken omfattas av riksintresse för kultur eftersom den ligger i Sjötorps kulturhistoriska
varvsmiljö och området längs Göta kanal.
Åtgärd: Kommunens avser att i detaljplanen ange detaljerade
utformningsbestämmelser som tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena i Sjötorp. När utpekade områden längs Göta
kanal detaljplaneras ska det påvisas att planförslagen inte
påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövård.
RIKSINTRESSE KULTUR:

En del av området ligger inom riksintresse för fritid.
Åtgärd: De områden som pekas ut som riksintresse för
friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse.
Kommunen anser dock inte att friluftslivets rörlighet kommer
att påverkas av förändringen i dessa områden. Riksintresset
kommer att studeras även i samband med planläggning.

Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att strandskyddet upphävs i området Norra Sjötorp.
För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs i
förslagets västra del. Strandskyddet upphävs i samband med
att detaljplanen vinner laga kraft och genom en administrativ
bestämmelse på plankartan. Den nya planen innebär ingen
inskränkning i strandskyddet. Området är nämligen väl avskilt
eftersom det redan finns en väg och annan bebyggelse mellan
strandlinje och planförslag.

RIKSINTRESSE FRITID:

STRANDSKYDD: Strandskyddet inkräktar på delar av de
utpekade områdena. I en detaljplan får kommunen upphäva
strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för
det, och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre
än strandskyddsintresset.

I de utpekade områdena finns ett antal
lågpunkter där vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät.
Detta säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens dagvattenpolicy samt i
klimatanpassningsplanen från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

LIS-område
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Lyrestad
Lyrestad ligger vid korsningen mellan Göta kanal och E20,
cirka 15 kilometer nordost om Mariestads tätort. Samhället
har 460 invånare. Även Kinnekullebanan korsar kanalen här.
I samhället finns flera industrier och i Lyrestads serviceutbud
finns bland annat dagligvarubutik, kafé och restaurang, skola,
förskola, fritidshem och anläggningar för idrottsändamål.
Bebyggelsen har till största delen tillkommit efter 1960. Planlagd mark för bostäder och industri finns. Kommunikationsläget gör det gynnsamt att utveckla turismnäringen här.
Den tätortsnära naturmarken norr om samhället är viktig
för tillgängligheten till lokala rekreationsområden. Väster
om Göta kanal finns endast ett fåtal byggnader, vilket gör att
landskapsrummet i Friaåns dalgång öppnar upp samhället mot
söder.
Planförslag
Förslaget till ny bebyggelse i Lyrestad följer översiktsplanens
övergripande principer om bebyggelseutveckling nära befintlig infrastruktur och service. Förslagen syftar till att stärka
Lyrestad boendemiljö i sin helhet.
Kommunen föreslår ytorna runt
Hamnmagasinet för förtätning av nya bostäder. Kanalområdet
bedöms som intressant för utveckling av besöksverksamhet och
turism (se illustration 2.13). För att bevara Lyrestads historiska
karaktär norr om Göta kanal, och det öppna landskapsrummet
söder om kanalen, bör bebyggelseutvecklingen ske öster om
OMVANDLINGSOMRÅDE:

Lyrestad, utsikt från vattentornet.
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kanalen. Dessutom för jordbruksmarken söder och väster om
kanalen sparas, med långa siktlinjer mot söder och sydväst.
Förslaget på Klockarebol gäller ett flerbostadshus
i tre våningar. Platsen är idag en lucktomt på Lyrestadsvägen. På
gatan finns sammanhållen bebyggelse med både enfamiljshus och
flerbostadshus. Det föreslagna flerbostadshuset smälter därför
in i befintlig miljö. Tidigare har utpekad fastighet använts av en
motorklubb, och på fastighetens baksida har en skridskobana
tidigare iordningställts vissa vintrar.

KLOCKAREBOL:

På Klockarebolshöjden, strax nedanför vattentornet, föreslås ett tiotal enfamiljshus. Terrängen är kuperad och
läget ger möjlighet till utblickar över Friaåns dalgång.
VATTENTORNET:

KANALEN: Norr om kanaljorden finns en smal åkeryta. Med tanke
på närheten till befintlig infrastruktur, service och handel är
bebyggelseutveckling lämplig här. Området pekas ut för ungefär
fyra bostäder.

Planförslaget ligger i en kanalnära och småskalig
miljö där befintliga bostäder är lokaliserade längs med Göta
kanal. Den befintliga bebyggelsen består av både åretruntvillor
och fritidshus. Förslaget innebär en förläggning av ungefär fyra
nya bostäder. Utpekat område är kulturhistorisk intressant och
gränsar till stora naturområden som genererar friluftsmöjligheter.
Det nya bebyggelseområdet har för övrigt fått sitt namn av att
området norr om kanalen heter Horsklippan (hors betyder häst).

HÄSTKLIPPAN:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Strandskyddet inkräktar på områdena Kanalen
och Hästklippan. I en detaljplan kan strandskyddet upphävas
om det finns särskilda skäl, och om intresset av att ta området i
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att strandskydd inom området upphävs. För att
kunna genomföra planen krävs denna förändring. Förslagets
ringa förtätning bidrar till att stärka karaktären i området och
kan ge ökad tillgänglighet till kanalen öster om E20. Kanaljorden och vägen öster om E20 ligger mellan kanalen och
området
där ny bebyggelse föreslås.
Ullervadsvägen V
Rösslingen
STRANDSKYDD:

15
Forsvägen
6

Tätortsnära naturmark
El-ljusspår

Förskola

Stora delar av Lyrestad berörs av
Centrum
Idrottsplats
10
det geografiska
riksintresset för rörligt friluftsliv.
Omvandlingsområde
Åtgärd:
Förslag till ny bebyggelse ska utformas så
att tillgängÄldreboende
Skola, Förskola
ligheten till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKT:

En del av området omfattas av riksintresse för kultur på grund av närheten till Göta Kanal.
Åtgärd: Kommunens kommer i detaljplanen att ta hänsyn till
de kulturhistoriska värden som Göta kanal ger i Lyrestad.
RIKSINTRESSE
KULTUR:
Tidan
Tätortsnära naturmark

En del av området ligger inom riksintresse för fritid.
Åtgärd: De områden som pekas ut som riksintresse för
Ullervad
friluftsliv
har stor betydelse för människors utevistelse.
Kommunen konstaterar att exploateringen kan komma att
RIKSINTRESSE FRITID:

påverka tillgängligheten till Klockarebolshöjden. Totalt föreslås ett tillskott av omkring 30 bostäder i Lyrestad, vilket ger
endast liten påverkan på Lyrestads friluftsområden och natur.
Tillskottet anses dessutom värdefullt för tätortens långsiktigt
hållbara utveckling. Friluftslivets rörlighet kommer att studeras i samband med planläggningen.
Samtliga förslag ligger inom kommunens
bevarandeprogram
för kultur. Detta på grund av Lyrestads
LIS-område
Tätortsnära naturmark
industrimiljöer med koppling
till Göta kanal.
Åtgärd: Kommunen anser att Lyrestads varvsmiljö har unika
värden som ska bevaras. Vid planläggning ska hänsyn därför
tas till den kulturhistoriska
Förskola miljön. Detta är särskilt angeläget
Norra
Sjötorp
i omvandlingsområdet,
som ligger centralt i hamnmiljön. Här
8
kommerOmvandlingsområde
kommunen att ange detaljerade utformningsbestämSödra Sjötorp
Ställplats
melser i den
nya detaljplanen, för
att +på så vis ta hänsyn till
12
utpekade kulturhistoriska värden. Göta kanal
KULTURVÄRDEN:

Lyrestad ligger nära E20 och
Kinnekullebanan, och är utsatt för höga ljudnivåer på grund av
Ställplats +
trafikmiljön. Även vibrationer
från järnvägen kan påverka ny
Evenemangsområde
bebyggelse.
Tätortsnära naturmark
Åtgärd: Särskilda åtgärder
för bullerreducering och för att
hantera vibrationer kan behövas med tanke på verksamheter
i området. Med hänsyn till ljudmiljön ska detaljstudier av
bebyggelsens utformning och gestaltningen kring E20 göras.
BULLER OCH VIBRATIONER:
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ILLUSTRATION 2.13: Utveckling i Lyrestad.
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Lugnås
Lugnås tätort ligger vid E20 och Kinnekullebanan. Den äldsta
delen, Björsäters radby med sin två kilometer långa bygata, var
förr en del av kungsvägen mellan Stockholm och Göteborg.
Byns struktur är oförändrad sedan 1600-talet eftersom skiftena på 1700- och 1800-talet inte medförde att byn sprängdes.
De utskiftade gårdarna lades längs bygatan, i norr och söder.
Byn har ett mycket högt kulturvärde och är klassad som riksintresse. Områdesbestämmelser antogs 1999.
Lugnås stationssamhälle med cirka 680 invånare har i
huvudsak modern bebyggelse. I samhället finns skola, förskola,
fritidshem och idrottsplats, samt servicebutik och restaurang
i anslutning till E20. Samhället expanderade snabbt under
1960- och 1970-talet, men tillväxten stannade av under 1990talet. Nimbus båttillverkning är ortens största arbetsplats.
Placeringen vid E20 och Kinnekullebanans hållplats ger goda
förutsättningar för arbetspendling.
Lugnåsberget med Minnesfjället är en äldre bybildning som
går tillbaka till medeltiden. Tillverkningen av kvarnstenar var

Björsäter radby.
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betydande till i början av 1900-talet. Gruvan är en industrihistorisk sevärdhet som tillsammans med Björsäters radby har
stor potential för att utveckla kulturturismen i området. Höga
naturvärden motiverar att klassningen som riksintresse omfattar både natur- och kulturvärden.
Planförslag
Även Lugnås har begränsat med planlagd mark för nya bostäder. Översiktsplanen pekar ut områden
i nära anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
För att även i fortsättningen säkerställa ett lokalt handels- och
serviceutbud är den detaljerade utformningen av E20 förbi
Lugnås avgörande. Tillgången till tätortsnära naturmark är
dålig eftersom E20 skapar en kraftig barriär mot Lugnåsberget
i söder. Idag finns en undergång, men vid ombyggnationen
av E20 behöver passagemöjligheterna för gång och cykel
utvecklas. Åtgärder som ökar tillgängligheten till åkerlandskapet bedöms också viktiga för att stärka de lokala boendekvaliteterna. Detta kan ske genom att mark sparas längs diken
OMVANDLINGSOMRÅDE:

och att angöringsvägar för jordbruksverksamhet även kan
användas för att röra sig i landskapet. Gång- och cykelvägar
till Vänern och vidare till Mariestad kan ytterligare stärka den
lokala boendemiljön. Åtgärder för att förstärka den befintliga
centrumbildningens kvaliteter föreslås. Genom ett konsekvent
och ortsanpassat gestaltningsarbete kan stationssamhället
förtydligas och bindas samman till en helhet.
Förslaget omfattar cirka 14 nya bostäder
och utgör en förlängning av befintlig bebyggelse. Angränsade
områden utgörs av bostadsbebyggelse samt jordbruksmark
som ger långsträckta vyer. Området ligger nära grundskola
och lokal handel. Platsen ses som en lucktomt mellan befintlig bebyggelse och utgörs idag av jordbruksmark. Således är
platsen flack och lerig med odlad jordbruksmark.
RUDBERGSVÄGEN:

Åtgärd: Det är en ytterst marginell andel av riksintresset som
tas i anspråk. Kommunen har för avsikt att bygga hållbart och
resurseffektivt genom att ta tillvara befintlig infrastruktur.
I Lugnås finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att samlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt, alternaUllervadsvägen V
Rösslingen
tivt
ledningsnät.
15 fördröjas innan det kopplas till kommunens
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naturmark
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Detta
säkerställs vid detaljplaneläggning. Klimatanpassnings6
Centrum
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samt i
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klimatanpassningsplanen
från 2017.
Omvandlingsområde
ÖVERSVÄMNINGSRISK:
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Skola, Förskola

Lugnås ligger nära E20 och Kinnekullebanan, och är utsatt för höga ljudnivåer på grund av
Tidan
Tätortsnära naturmark
trafikmiljön.
Även vibrationer från järnvägen kan påverka ny
bebyggelse.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer kan behövas beroende på verksamheter
i området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning och
gestaltningen kring E20 ska göras med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER OCH VIBRATIONER:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
RIKSINTRESSE KULTUR: Riksintresset kring Björsäters radby
berör delvis Rudbergsvägen.
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ILLUSTRATION 2.14: Utveckling i Lugnås.
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Målkonflikter och åtgärdsförslag

Bystrukturer

Tidavad ingår i Mariestads kommunala bevarandeprogram.
Åtgärd: Vi utveckling av orten kommer hänsyn att tas till
fornlämningarna. De ligger dock inte inom omvandllingsområdets gränser. Därför är risken för negativ påverkan minimal.
I Tidavad, precis som i andra kransorter, bör ny bebyggelse
anpassas till befintlig bebyggelsestruktur enligt det kommunala
bevarandeprogrammet. I kommande detaljplaneprocesser ska
ny bebyggelse utredas utifrån kulturhistoriska värden.
KULTURVÄRDEN:

I detta kapitel finns beskrivningar av och förslag till bebyggelseutveckling i tätorter med agrara bystrukturer. En agrar
bystruktur innebär att byn formats av en lång odlingshistoria. I
dessa byar utgörs centrum av bygdens tidigare sockenområden,
herrgårdsmiljöer och allmogebebyggelse.

Tidavad
Som namnet antyder ligger Tidavad vid ett gammalt vadställe
över Tidan, på den gamla häradsvägen mellan Mariestad och
Skövde. Tidavads kyrkby har anor från medeltiden. Byn har
successivt utvecklats till serviceort för kringliggande jordbruksbygd. Runt kyrkan finns den äldsta bebyggelsen med en före
detta affär och tidstypisk sekelskiftesbebyggelse, bland annat
ett unikt och bevarat urmakeri. Skola och modernare bostadsbebyggelse har uppförts i den södra delen. Idag bor ungefär
274 invånare i Tidavad och i samhället finns skola, förskola och
fritidshem.

Det finns risker för översvämning kopplade till höga vattenflöden i Tidan.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Åtgärdsförslag finns listade i kommunens dagvattenpolicy och
i klimatanpassningsplanen från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Planförslag
Omvandlingsområdet syftar till att
förbättra livsmiljön för både nuvarande och framtida invånare
de i Tidavad. Området innehåller både kulturhistoriska miljöer
och konstutbud och är därför intressant som utvecklingsområde. Ortens geografiska placering, i det södra mosaiklandskapet och nära Tidan, ger goda boendemiljöer och pendlingsmöjligheter till både Mariestad och Skövde.
OMVANDLINGSOMRÅDE:
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ILLUSTRATION 2.15: Utveckling i Tidavad.
Tidavad

Målkonflikter och åtgärdsförslag

Odensåker
Odensåker är en av de mest kända kyrkbyarna i kommunen.
Byn omges av höga natur- och kulturhistoriska värden. Vid
kyrkan finns Klockarebolets bymiljö från 1600- och 1700-talet.
I den renoverade ladugården Logården strax intill finns kafé och
bygdemuseum. Logården är också utgångspunkt för den 30 kilometer långa Östenrundan. Sjön Östen erbjuder vandringsstigar
och ett rikt fågel-, djur- och växtliv. Idag bor cirka 240 invånare i
Odensåker. Det finns idag god planberedskap i Odensåker.
Planförslag

Hållplats, tåg

Skolagårdarnas ekonomibyggI Odensåker dominerar
nader. Byn ligger tillsammans med kyrkan i ett tydligt höjdläge
med förhållandevis öppen åker- eller betesmark runt omkring.
E20 ny trafikplats
Planförslaget föreslår mellan sex och tio nya bostäder norr om
väg 2948. Nytillkommen bebyggelse bör varsamt komplettera
Service och Handel
Fritidsområde
den befintliga och kulturhistoriska
bymiljön, och anpassas till
miljöernas ursprungliga karaktär.

ODENSÅKER:

Området ligger i en backe mot Tidan, strax norr
Hasslerörsvägen N
om kyrkbyn. Området består av blandskog med dominerande
8
inslag av tall. Skogsmarken ger god markstabilitetHasslerörsvägen
och godaS
5
Äldreboende
grundförutsättningar.
Planförslaget möjliggör för omkring
Fredslund
Vägkorridor E20
7
fyra nya enfamiljshus som tar vid på den befintliga grusvägen.
Förslaget gränsar till Karlsholm, som är en gles radby med
modernare
Hasslerör gul- och vitmålade villor. Längs vägen finns även
äldre stenmurar.

SOLBACKEN:

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKT: Stora delar av Odensåker berörs av
det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgängligheten till riksintressets värden inte påverkas.

Odensåker ingår i riksintresseområde
för kulturmiljövården.
Åtgärd: Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de
kulturhistoriska värdena inte skadas. Detta gäller även nya
ekonomibyggnader. Ny exploatering kommer att utredas i
samband med att en detaljplan för området tas fram.
RIKSINTRESSE KULTUR:

Odensåker är riksintresseområde för
naturmiljövården.
Omvandlingsområde
Åtgärd: Kommunen kommer att ta hänsyn till naturvärden
vid detaljplaneläggning. Kommunens allmänna bedömning är
att planförslaget, med lokalisering öster om utpekade naturskyddsområden, inte påtagligt skadar riksintresset för naturvården. Planförslaget bedöms varken påverka de landskapsekoSkola
logiska sambanden
eller försvaga de ekologiska sambanden.
RIKSINTRESSE NATUR:

Marken i närheten av förslaget område
Odensåker består av betesmark som hör till gårdarnas odlingsområden. Denna typ av marker är värdefull för landskapsbilden
och hyser dessutom flora- och faunavärden.
Tidavad
LANDSKAPSBILD:

Omvandlingsområde

urmark

Klockarbol
8
Vattentornet
4
Kanalen
4
Hässlestadsvägen
10
Solbacken
4
Logårdens naturreservat

Skola, Förskola
Områdesbestämmelser
för Odensåker
1493-P68

Hästklippan
4

Logården

Odensåker
8

Östens naturreservat

Tidavad, Fogdeåsen och området längs med Tidan.
Torsö

ILLUSTRATION 2.16: Utveckling i Odensåker.
Odensåker

DEL 2 | MARKANVÄNDNING

101

Åtgärd: Marken närmast T-korsningen har sparats för att
landskapsbildens karaktär ska bestå.
STRANDSKYDD: Strandskyddet inkräktar på området
Solbacken.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att
ansöka om att upphäva strandskyddet i området. Kommunen anser inte att den nya planen innebär en inskränkning av
strandskyddet. Området är nämligen väl avskilt eftersom det
mellan strandlinje och den föreslagna etableringen redan finns
både en väg och annan bebyggelse.

Hasslerör
Tätorten har vuxit fram som centrum i en gammal kulturbygd,
där konkurrensen mellan åker- och byggnadsmark är tydlig.
Bebyggelsen är uppdelad i tre områden med åkrar emellan.
Samhället ligger utmed E20, cirka åtta kilometer norr om
Mariestad. 160 personer bor här, vilket är hälften så många som
vid millennieskiftet.
Servicen är väl utbyggd med bland annat skola och fritidshem. Tack vare den nya gångtunneln under E20 har den
kommersiella servicen vid bensinstationen blivit tillgänglig på
ett trafiksäkert sätt.
I det mellersta bostadsområdet är bebyggelsen från 1800-

Odensåker.
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talet. Det norra byggdes under 1950- och 1960-talet och det
södra området tillkom på 1960- och 1970-talet. De flesta
invånare pendlar till arbetsplatser i Mariestad. Kinnekullebanan har en hållplats i Hasslerör. Tätorten kommer att beröras
av den nya dragningen av E20. För att samordna infrastruktur
med bebyggelsemönster och minimera ingreppen på jordbruksmark är det viktigt att detaljerat utforma både anslutande
vägar och lokalvägar.
Planförslag
Planförslaget ger plats åt cirka sju nya enfamiljshus samt en infartsväg. Den mark som är tänkt att användas
ligger i ett skogsbryn som blickar ut över en åker som erbjuder
vyer mot väster. Området består av blandskog med kuperad
terräng. Omgivningarna är idylliska, med äldre gårdar och
betesmarker som blandas med skogslandskap. Förslaget ligger
nära E20 och cirka 2 kilometer ifrån Hasslerörs skola.
FREDSLUND:

Förslaget ger möjlighet till fyra nya enfamiljshus
i norra Hasselrör, där de boende har nära till både skola och
kollektivtrafik. Förslaget ligger i lucktomter i befintlig radbystruktur, och i anslutning till genomfartsvägen. Marken utgör
idag en flack och klippt gräsyta med en lövträdslund. Kommunen är delvis ägare av marken.
HASSLERÖR:

Planförslaget tar stöd i översiktsplanens
koncept Radbyar. Genom en förtätning med cirka tolv enfamiljshus längs Hasslerörsvägen förstärks den befintliga radbykaraktären. I omgivningen finns både äldre gårdar och modernare
villor. Här finns också anläggningar för fritidsverksamhet.
Planförslaget föreslår förtätning på väster sida om Hasslerörsvägen liksom söder om Nolhagavägen. Hasslerörsvägen används
idag som genomfartsväg. Eftersom den ska fungera både som
bygata och lokalbostadsgata är det viktigt att den säkerställs för
fotgängare och cyklister. Ett nytt gång- och cykelstråk ger bättre
tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter från Fredslund till Hasslerörs skola. Samtidigt minskar det
bilberoendet och bidrar till en tryggare boendemiljö. Förutom
att gatan förstärks med ett gång- och cykelstråk får den, likt
andra kransorters bygator, högre stadsmässighet och gestaltningsgrad med hjälp av belysning och vegetation. Se omvandlingsområde nedan.
HASSLERÖRSVÄGEN:

I anslutning till vägkorsningen mellan
E20 och väg 26 finns framtida potential för handel och service.
Med rätt placering norr om vägen kan verksamheter här ge stöd
för Hasslerörs lokala utveckling.

ter där vatten kommer att samlas vid skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras. Markens
lämplighet ska därför prövas i samband med detaljplanering.
Vid bebyggelse och förändring av marken kan rinnvägar behöva
breddas för att inte orsaka översvämning på granntomter. Andra
åtgärder kan vara att leda om avrinningsvägarna. Åtgärdsförslag
finns listade kommunens dagvattenpolicy och i klimatanpassningsplanen från 2017.
Hasslerör ligger nära E20 och Kinnekullebanan, och är utsatt för höga ljudnivåer på grund av
trafikmiljön. Även vibrationer från järnvägen kan påverka ny
bebyggelse.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer kan behövas beroende på verksamheter i
området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning och gestaltningen kring E20 ska göras med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER OCH VIBRATIONER:

SERVICE OCH HANDEL:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Kommunen tar infiltrerande grönytor i
anspråk, vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen
vid extrema skyfall. I planförslaget finns rinnvägar och lågpunkÖVERSVÄMNINGSRISK:

Strandskydd runt en mindre bevattningsdamm
inkräktar på det utpekade området för handel och service. I en
detaljplan får kommunen upphäva strandskydd för ett område,
om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Åtgärd: Kommunen kommer i detaljplaneprocessen att ansöka
om att strandskyddet upphävs i området. För att kunna genomföra planen krävs en sådan förändring. Kommunen bedömer
att området är lämpligt för bebyggelseutveckling med tanke på
STRANDSKYDD:

Hållplats, tåg
Skola

E20 ny trafikplats
Omvandlingsområde
Fritidsområde

Service och Handel

Skola

Hasslerörsvägen N
8
Hasslerörsvägen S
5
Äldreboende
Vägkorridor E20

Hasslerör
ILLUSTRATION
2.17: Utveckling i Hassle.

Fredslund
7

Hasslerörsvägen.

Tidavad

mvandlingsområde

k

Klockarbol
8
Vattentornet
4
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mark

mark

placeringen vid väg 26 och E20. Bebyggelseutveckling i direkt
anslutning till väg 2980.1 kommer att stärka upplevelsen av
sammanhållen bebyggelse i Hasslerör.

Torsö
Torsö är den största ön i Vänern. Sedan 1994 är ön förbunden
med fastlandet via en cirka en kilometer lång bro. Cirka 560
personer är bofastaLIS-område
här, och
dessutom finns cirka 200 fritidsTätortsnära naturmark
fastigheter. På ön finns Torsö skärgårdsskola med elever från
F-6, fritidshem samt förskola.
Torsö är en gammal jordbruksbygd och näringslivet här
Förskola
består fortfarande
till stor del av jord- och skogsbruk. Torsö har
Norra Sjötorp
8
goda betingelser
för odling av grödor och specialkulturer som
Omvandlingsområde
kräver lång växtsäsong. Ön har många orörda stränder med
Södra Sjötorp
Ställplats +
möjligheter 12till bad och fiske. På några Göta
ställen
finns mindre
kanal
båthamnar.
Många besöker Torsö över dagen för bad och annat friluftsliv,
eller för att ta färjan till Brommö. Potentialen för ökad turism
är stor.
Ställplats +
Evenemangsområde
Torsö kyrkby är en ur kulturmiljösynpunkt intressant
bebyggelse- och fornlämningsmiljö. Området ligger på en svag
Tätortsnära naturmark
nord-sydlig höjdsträckning på södra delen av ön, och består
av de tre byarna Bölstad, Hov och Skeberga. Några egentliga
bygränser finns inte längre utan bebyggelsen bildar en lång, om
än gles,
radby. Landskapsbilden är öppen och omfattar odlade
Sjötorp
fält, ängs- och betesmarker. Omkring Skeberga och väster om
Bölstad förekommer större lövskogsbestånd. Området är rikt
Omvandlingsområde
på fasta fornlämningar. På Bölstads marker finns en skeppssättning med ett tiotal stenar. Vid Skeberga finns gravfält Klockarbol8
Tätortsnära naturmark
El-ljusspår
Vattentornet
med högar eller jordblandade rösen från järnåldern,
samt en
4
fångstgrop.Industrigatan/Norrgatan
Inom Horns3 gamla bymark finns gravfält med ettKanalen
Skola, Förskola
4
Hållplats tåg
flertal markanta högar.
Bebyggelsen har till stor
del behållit sina karaktäristiska drag.
Ställplats +
Tyngdpunkten för områdetGöta
ligger
kring sockenkyrkan på gränkanal
sen mellan Hov och Bölstad.
På
östra
sidan
av Brommö, vid
Tätortsnära
Ställplats +
naturmark
Brommösund, ligger Brommö egendom, som vid 1800-talets
början blev säte för en av Skaraborgs två glasindustrier: Bromö
Hästklippan
4
Glasbruk. Industrin lades ned 1879 och idag återstår endast
lämningar av den omfattande verksamheten. Bromö Glasbruk
hör till kommunens äldsta industriminnen. Miljön är av stort
kulturhistoriskt intresse.

Lyrestad

104

MARIESTAD ÖP 2030

Planförslag
HÄSSLESTADSVÄGEN: Förslaget som pekas ut ligger i hjärtat av
Torsö; med ett stenkast till Torsö skärgårdsskola, två kilometer
till Vänern och Torsö camping samt två kilometer till brofästet.
Planförslaget omfattar omkring 10-15 nya enfamiljshus, som
bygger vidare på Hässlestadsvägens befintliga bebyggelsestruktur. Torsös huvudled väg 2974 finns också i närheten. Denna
är kollektivtrafikförsörjd. En återvinningsstation finns också
i närheten. Platsen är relativt flack och består idag av produkHållplats, tåg
tionsskog. Kommunen är inte markinnehavare.
Skola

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Kommunen tar infiltrerande grönytor
E20 ny trafikplats
i anspråk vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen
vid extrema skyfall. I planförslaget påträffas rinnvägar och
Service och Handel
lågpunkter där vatten kommerFritidsområde
att samlas vid skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Markens lämplighet prövas därför i samband med detaljplaÖVERSVÄMNINGSRISK:

Hasslerörsvägen N
8
Hasslerörsvägen S
5
Äldreboende
Vägkorridor E20

Fredslund
7

Hasslerör

Tidavad

Hässlestadsvägen
10

Skola, Förskola

Torsö
ILLUSTRATION
2.18: Utveckling av nya bostäder på Torsö.

Odensåker

nering. Platsens omgivningar präglas dock av naturmark
med stor dagvattenfördröjande förmåga. Vid bebyggelse och
förändring av marken kan rinnvägar behöva breddas för att
inte orsaka översvämning på granntomter. Andra åtgärder kan
vara att leda om avrinningsvägarna. Åtgärdsförslag finns listade
kommunens dagvattenpolicy och i klimatanpassningsplanen
från 2017.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Planförslaget omfattas av geogra-

fiskt riksintresse.
Åtgärd: Planläggningen ska utformas så att hänsyn tas
till riksintresset. Förslaget ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Kommunen anser inte att
platsen används särskilt mycket av friluftslivet eftersom den
är otillgänglig och utan naturvärden. Därför påverkas inte
det geografiska riksintresset nämnvärt. Planförslaget ger ökad
tillgänglighet till platsen, vilket främjar friluftslivet.

Mindre väg på Torsö.
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Rekommendationer för
bebyggelse utanför planlagda
områden
Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt för en god och estetiskt tilltalande stadsoch landskapsmiljö. Vad som är bygglovspliktigt på en viss
fastighet styrs av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, rättspraxis samt eventuella detaljplaner eller områdesbestämmelser. Ett stort antal åtgärder kräver varken bygglov
eller anmälan, och lagstiftningen ändras relativt ofta. För en
komplett och aktuell sammanställning av åtgärder som inte
kräver tillstånd, se kommunens hemsida.
Plan- och bygglagen skiljer på planlagda områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser och områden utanför
planlagt område. Huvudsakligen finns de detaljplanelagda
områdena inom kommunens tätorter, men det förekommer
även planer för fritidsområden, andra bebyggelseområden och
vissa anläggningar. Som vägledning för kommunens bygglovshantering har begreppet tätort definierats som ett samhälle
med fler än 200 invånare. I Mariestad finns följande tätorter:
Mariestad, Sjötorp, Lyrestad, Lugnås, Ullervad, Hasslerör och
Tidavad.
Områdesbestämmelser är ofta till för att skydda kulturhistoriska värden i olika typer av kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. I Mariestads kommun finns områdesbestämmelser för Björsäters radby, Böckersboda, Karleby, Odensåker och
Skalkarike.

Sammanhållen bebyggelse
Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan,
men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallas
dessa för sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen
bebyggelse är bygglovsprövning nödvändig för att ta tillvara

allmänna och enskilda intressen, bland annat med hänsyn till
grannar och landskapsbild. Bygglovshanteringen i Mariestads
kommun utgår ifrån följande definitioner:
ȫȫ Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter

som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en
väg, gata eller parkmark.
ȫȫ Bebyggelse är en samling byggnadsverk med minst tre
byggnader. En byggnad är en varaktig konstruktion
som består av tak eller av tak och väggar och som
är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis
under mark, eller är varaktigt placerad på en viss
plats i vatten. En byggnad är också avsedd att vara
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
ȫȫ Fastighet är ett område som inte är en allmän plats
men som omfattar mark avsedd för en eller flera
byggnader. I fastighetsbegreppet ingår också mark
som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och
som behövs för att byggnaderna ska kunna användas
för avsett ändamål.

Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och
sammanhållen bebyggelse
Utanför sammanhållen bebyggelse krävs idag inget bygglov för
exempelvis liten tillbyggnad, komplementbyggnad eller utvändiga ändringar på fastigheter med en- eller tvåbostadshus. I
Mariestads kommun gäller följande kriterier för att tillbyggnader och komplementbyggnader ska få uppföras utan bygglov:
ȫȫ Liten tillbyggnad om den understiger 50 procent av

huvudbyggnadens byggnadsarea och/eller är max 50
kvadratmeter stor.
ȫȫ En komplementbyggnad som inte dominerar över
huvudbyggnaden i area och volym. Användningen
ska vara ett komplement till bostadsfunktionen
(exempelvis garage, gäststuga eller motsvarande).
Vad som kan uppföras utan bygglov bedöms från fall till fall
beroende på förutsättningarna på platsen.
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Fritidshusområden
Den befintliga fritidsbebyggelsen är relativt jämnt fördelad
över kommunen. En stor del är tidigare torpstugor och
mindre bostadshus. En viss koncentration finns vid Brommösund, Sundsören och Hemmingstorp, vid norra delen av
Mariestadssjön samt längs Vänerstranden vid Askevik norr
om Sjötorp. Andra områden för fritidshusbebyggelse finns
vid Sjöängen, väster om Mariestad, vid Sundet och Bölstad
på Torsö samt på Dillö.
Tidigare fritidshusområden används allt oftare som
åretruntbostäder och har i många fall blivit permanentboende. Denna utveckling ställer högre krav på den kommunala servicen, exempelvis genom att hemtjänsten får längre
resor. Befintliga fritidshusområden ligger till stor del till
grund för utpekade LIS-områden.

förespråkas när vägsträckan redan idag har förutsättningar att försörjas med kollektivtrafik samt vatten- och
avloppshantering. Kategori A identifieras också med utgångspunkt från landskapsbild, befintlig bebyggelse och väginfrastrukturens skala.
FÖR KATEGORI B finns enbart vissa av dessa kriterier. Tanken
med radbykonceptet är att vägleda framtida bebyggelseutveckling på landsbygden och säkerställa en långsiktigt hållbar
utveckling av hela kommunen.
De flesta bystrukturerna är belägna på åsar i åkerlandskapet
och i gränsområdet mellan jord- och skogsbruksmark. Det
beror ofta på att åsarna och kantzonerna har ett lägre värde
som jordbruksmark. Dessutom ger de en bra placering sett till
vindförhållanden, mikroklimat och översvämningsrisker. Det
är därmed klokt att även i fortsättningen lokalisera ny bebyggelse på detta sätt.
KATEGORI A

Radbyar
Förutom de relativt tydliga bystrukturerna som nämnts ovan
finns en stor mängd bebyggelse som är glest utspridd längs
kommunens mindre landsvägar. Denna bebyggelse är mycket
varierad. Översiktsplanen föreslår att bebyggelseutvecklingen
i de agrara byarna och glesare radbystrukturerna i första hand
görs utifrån befintliga byggnadsmönster och bebyggelsetraditioner. För att ge utvecklingen struktur, och för att arbeta för
en förtätning av bebyggelsen längs med befintlig infrastruktur och kommunal service även på landsbygden, har kommunen utvecklat konceptet Radby 2.0 och de två kategorierna A
och B.

Radby A
Radby B
Kollektivtrafik

ILLUSTRATION 2.19: Radbyar.
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Radbystruktur i Ekby–Vallby.

Även infrastrukturförsörjning som kollektivtrafik, VA-system och fiber kan effektiviseras om bebyggelsen ordnas i en
modern radbystruktur. Radbyns dubbelsidighet mellan väg
och öppet landskap bedöms också ge stora boendekvaliteter
som efterfrågas av boende på landsbygden. Det är dessutom
bra för landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer att
följa historiska sätt att placera bebyggelsen. Investeringar i
form av kollektivtrafik, VA-system och trafiksäkerhetshöjande
åtgärder för oskyddade trafikanter kan bli nödvändiga för att
möjliggöra bebyggelseutveckling i dessa radbyar.

Nybyggnad

Översiktsplanens förslag till radbyar visar hur bebyggelsen i befintlig landsbygdsmiljö kan kompletteras genom en
resurseffektiv landsbygdsförtätning som tar vara på befintlig
bebyggelse- och infrastruktur. Sett till vatten- och avloppsnätet
vill kommunen testa alternativ för avlopp på de områden som
saknar kommunalt avlopp. Förslaget utgör också en varsam
komplettering med hänsyn till byarnas kulturhistoriska karaktär och det öppna landskapet.

Väg

ILLUSTRATION 2.20: Principsektion för bebyggelse i radbystruktur.
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Byggrätt

Landsbygdsutveckling i strandnära
områden

utveckla turismen behövs attraktiva platser som Mariestads
skärgård. Landsbygdsutveckling främjar också offentlig service,
exempelvis skola och barnomsorg, och skapar sysselsättning
i och serviceunderlag för handel och andra servicenäringar.
När landsbygden växer och samarbetar väl med staden blir
hela kommunen starkare. Det är viktigt att se den helheten i
landsbygdsutvecklingen.

Strandnära områden i Mariestad
Mariestads kommun har totalt 70 mil strand och kust. Enligt
Statistiska centralbyrån, SCB, är 18 procent av våra stränder
bebyggelsepåverkad, det vill säga att det finns en eller flera byggnader inom 100 meter från strandlinjen. Motsvarande för Västra
Götalands län är 20 procent och för riket 13 procent.
Mariestads stränder finns längs Vänerns kust, på öarna i skärgården, längs åar och andra vattendrag och vid insjöar. Mariestads strandlinje är 14 mil lång. Stränderna har så gott som alltid
höga naturvärden, särskilt i skärgården och längs kusten. Delar
av skärgårdens stränder är redan exploaterade genom bebyggelse,
pirar, muddringar, vägar och liknande. De stränder som inte är
exploaterade får därför ett extra högt värde. Längs kusten idag är
39 procent av kommunens strandsträcka bebyggd, det vill säga
att det finns en eller flera byggnader inom 100 meter från strandlinjen. För länet är siffran något högre, 44 procent, enligt SCB.
Landsbygdsutvecklingen ska förbättra befolkningsutvecklingen och stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet.
Utvecklingen förstärks av att nya bostäder framför allt byggs i
anslutning till en by eller annan befintlig infrastruktur, eftersom
resurser då kan användas gemensamt och effektivt. Bostäderna
ska exempelvis kunna bidra till att ge underlag för en gemensamhetsanläggning eller en kommunal anläggning för vatten
och avlopp. Ny bebyggelse inom LIS-områdena kommer att ge
kommunen ansvar för VA-försörjningen,
som idag
Nybyggnad
Väg hanteras av
enskilda anläggningar.
Landsbygdsutvecklingen gynnas av turismen, som spelar en
viktig roll för kommunens överlevnad och utveckling. För att

Strandskyddslagstiftningen
2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft.
Bestämmelserna gav större möjlighet till dispens för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet med det
ändamålsenliga strandskyddet var att regeringen ville ge landsbygdskommuner större möjligheter att tillåta exploatering nära
vatten.
Även om ett område är utpekat som LIS-område i översiktsplanen måste strandskyddsdispens sökas vissa särskilda skäl
uppfyllas. De särskilda skälen är att:
ȫȫ Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller

tomtplats avgränsning.
ȫȫ Området är väl avskilt från stranden , exempelvis

genom en större väg eller järnväg.
ȫȫ Området behövs för en anläggning som måste ligga

vid vatten.
ȫȫ Området behövs för att utvidga en pågående

verksamhet.
ȫȫ Området behöver användas för att tillgodose ett

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför strandskyddsområdet.
ȫȫ Området behöver användas för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

Byggrätt

Strand
(tillgänglig)

Pplats

Väg

Skogsbacke

Utsikt

ILLUSTRATION 2.21: Principsektion
Påbyggnad för bebyggelse vid LIS-område.
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1.
2.

3.

8.
7.

6.

10. Södra Laxhall

5.

12. Skräddaretorp

4.

13. Södra
Kryparetorp
11. Snapen

9.

ILLUSTRATION 2.22: LIS-områden.
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Turismstråk (Landsbygdsstrategi)
Tidigare utpekade LIS-områden
Nya utpekade LIS-områden
LIS-utvecklingsområden
Område där Länsstyrelsen har
avvikande mening
(se granskningsyttrande)

Kommunens planering i strandnära områden
Mariestads kommun kan i sin översiktsplan redovisa avgränsade områden med goda möjligheter att tillämpa lättnader
i strandskyddet. Den tidigare antagna LIS-planen från 2011
redovisade ett antal LIS-områden där möjligheten till utveckling bedömdes som god. LIS-planen upphävs i och med denna
översiktsplans antagande, och ingår därefter i översiktsplanen som en integrerad del. De områden som pekades ut i
LIS-planen beskrivs sammanfattat i denna översiktsplan. För
en fördjupad förståelse kring motiven och konsekvenserna
är LIS-planen även i fortsättningen ett viktigt kunskapsunderlag. Förutom de områden som tidigare pekats ut tillförs
tre nya LIS-områden till översiktsplanen. Dessa presenteras i
kommande stycken.

Generella riktlinjer för LIS-områden
Längs Vänerns kust finns bebyggelse, framför allt fritidsbostäder, där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga
friluftslivet. Karaktäristiska inslag i dessa områden är fritidshus, fiskelägen, sjöbodar och kapell. Bebyggelsemiljön ska inte
försämras vid ny- eller tillbyggnader. I dessa områden finns
förutsättningar för bad, båtliv, fiske och natur- och kulturmiljöupplevelser.
Mariestads skärgård rymmer höga naturvärden där man bör
vara restriktiv med att peka ut LIS-områden. De områden
som pekas ut här har endast liten betydelse för strandskyddet.
Mariestad kommuns ambition att behålla denna restriktivitet.
Därför är det främst redan påverkade områden, samt områden i närhet av annan exploatering, som kommer ifråga för
utpekande. Om exploatering sker ska bebyggelse etableras i ej
sårbara delar av området.
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1. Askevik
I det centrala området bör en
utökning av campingen kunna prövas. Huvuddelen av trafiken
har flyttats över till den nya vägen längre österut. Därför kan
det även finnas möjligheter utmed den gamla vägen. Markägaren är intresserad av att etablera en rastplats utmed den gamla
vägslingan. Trafikverket har förklarat man inte har intresse av
att medverka till etableringen. Rastplatsen ingår i det pågående
detaljplanearbetet. Tanken är att förlägga mellan den gamla
och den nya vägen.
1A. CAMPING OCH RASTPLATS

I samband med pågående detaljarbete föreslås en möjlighet att etablera ytterligare ett tjugotal fritidstomter på skogsmark öster om väg 26, mitt emot
badstranden. Området ligger relativt högt, med utsikt över
Vänern. Befintlig väganslutning mot väg 26 anses kunna
utnyttjas.
1B. ÖSTER OM VÄG 26

1C. NORRA DELEN Vid kommungränsen i planområdets norra

del bör ett tiotal nya fritidshustomter kunna prövas. Planeringen av dessa bör beakta förhållandena inom Gullspångs
kommun strax norr om området. Om detaljplanen ändras
ska möjligheterna att nå stranden och promenera utmed
densamma säkerställas med grönstråk.
1D. SÖDRA DELEN Söder om nuvarande fritidsbebyggelse kan
en komplettering av fritids- eller åretrunthus vara aktuell.
Detta finns med i det pågående detaljplanearbetet. En sådan
utveckling skulle även medföra fler kostnadsbärare till ett nytt
VA-system. Även här ska man säkerställa möjligheterna att
nå stranden och kunna röra sig fritt utmed den. I kommande
detaljplaner är det viktigt att inom LIS-områdena säkerställa
allmänhetens möjligheter att komma ned till vattnet och röra
sig obehindrat inom strandzonen.
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ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Det

anläggningsbaserade friluftslivet stärks. Den
allemansrättsliga tillgången säkerställs genom att
en sammanhängande strandremsa lämnas fri från
exploatering. Bad och camping ska vara fortsatt
tillgängliga för allmänhet.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Utbyggnad av vattenanläggningar
i strandremsan kan inverka negativt på växt- och
djurliv. Vattenanläggningar bör koncentreras till det
område som redan idag har tagits i anspråk för detta.
Hänsyn bör tas till förekomster av dvärglin.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden
riskerar att förfulas av åretrunt-uppställda husvagnar
med upplevd hemfridszon. Om vegetationen gallras
förbättras landskapsbilden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Det finns risk för negativa
konsekvenser om inte en avloppslösning för hela
området kommer till stånd.
ȫȫ BULLER Det finns risk för att bullernormer överskrids
närmast väg 26 om inte åtgärder vidtas.
Yttrande från länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att LIS-området 1d i Askevik är generöst
tilltaget för exploatering inom strandskyddsområdet, och
att det därför ska begränsas till ett betydligt mindre område
söderut.

S pås jöm ys te n

ILLUSTRATION 2.23: LIS-område Askevik.

1a

••

•••
••

•••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••
••
•••••• •••••
•••

Äs ke vike n

•••

•••••
••

Äs ke kärrs be rge t

U tre dnings om råde
LIS område n

E ke näs

G räns de lområde n

•••
•
•
••••••••••••
••••• •
• •••••
•

1c

T E C K E NF Ö R K L A R ING

••••

••

•••••••••••••••••••••••••••

U tve cklings område n
S trands kydd

Område där Länsstyrelsen
har avvikande mening
(se granskningsyttrande)

1b

B röta

••
••

T rakte n

•
•
•
•
•
•
•
• •••••••
•••• •••

1d

S ikas te ne n

O rm udde

•••••••••••••••••••••••

Mobäc ks m os s arna

K le va s and

R udo
B e rge nhov

B jurkärr

L övås e n

•••••••
•••••
••
••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0

Vallänge n

N

B jörs

••
•• •

B åthus udde n

••••

•• ••••••

•••

L e rvike n

N äs

17

•
••

• ••
••• •
•••
••

•• •••••
••
•
•
••
••

• ••

•••
•

••

•••

G råbe rge t

K le ve n

••

B låbe rge t

••••
•••
••••••••
•
•
•
•
• ••• • ••••
••
••

V äne rn

•••H•öga
••kle
••var••••••

••••••
•

K le va s te n

•
•
•
••
•

••••••••••

250

L inds

500 m

DEL 2 | MARKANVÄNDNING

113

Konsekvenser och målkonflikter

2. Moviken
kan tänkas vara föremål för en försiktig förtätning om befintliga värden inom området bevaras. Det är bland
annat viktigt att området fortfarande upplevs som luftigt och
rikt på grönområden, och att stråk genom området och ner
till vattnet bevaras. Därför anses det vara lämpligt med max
16 tillkommande fastigheter. Dessa fastigheter ska anpassas
till områdets nuvarande karaktär. För att förtäta området
krävs detaljplaneläggning. En grundförutsättning för detta är
godkänd avloppslösning. En förtätning kan hjälpa till att bära
kostnaderna för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Anslutningen kan eventuellt samordnas med bebyggelse vid
Askevik, Klevasand, Gråberget och enstaka hus däremellan.
Vid en förtätning av området ska befintliga gemensamhetsanläggningar beaktas – nya fastigheter i ansluter sig lämpligen
till dessa. I enighet med 7 kap. 18 e och 18 f §§ Miljöbalken
(1998:8080) är det viktigt att i samband med detaljplaneläggningen redovisa hur kravet på fri passage tillgodoses i området.
Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för
allmänheten, liksom goda förutsättningar för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet.
2A. MOVIKEN

bedöms kunna kompletteras med ytterligare
några hus i sluttningen öster om gamla väg 26. Planutredning
bör kunna godtas som underlag. Området bör inte utökas
utmed stranden. Även här kan nya fastigheter bidra till att
förbättra spillvattenhanteringen.
2B. GRÅBERGET

2C. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

sättning på område 2a.
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kan ses som en fort-

ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Det rörliga och

allmänna friluftslivet riskerar att försämras då
mer mark tas i anspråk. Förtätning måste ske med
varsamhet. Nätverk av stigar och passager bör
säkerställas, framför allt närmast strandzonen.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Påverkan på växt- och
djurliv är störst i strandzonen. Därför bör denna
undantas från exploatering. Grönstrukturer och
spridningskorridorer riskerar att försvinna om
exploateringen blir för omfattande. Hänsyn behöver
tas till den hotade arten dvärglin.
ȫȫ Landskapsbild och kulturmiljö. Landskapsbilden
påverkas mycket lite vid varsam förtätning av
området.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Det finns risk för negativa
konsekvenser om inte en avloppslösning för hela
området kommer till stånd.
ȫȫ BULLER Det finns risk för att bullernormer överskrids
närmast väg 26 om inte åtgärder vidtas.

L ille grund

ILLUSTRATION 2.24: LIS-område Moviken.
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3. Sjötorp
3A. NORR OM TÄTORTEN

Större delen av området ligger inom
strandskydd. Här finns 4-5 bostadsfastigheter. Tillkommande
bebyggelse ska inte placeras närmare stranden än den befintliga. Allmänheten ska obehindrat kunna använda den befintliga stigen till badplatsen, och passagen till vattnet mellan
stig och strandkant får inte tas i anspråk. Området bör kunna
förtätas och kompletteras med i första hand bostäder. Avståndet till centrum, där bland annat förskola finns, är omkring
600 meter. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten
och avlopp. Detaljplan krävs.

ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Tillgängligheten för

Udden Lilla Harnäs är
tilltalande och här skulle en anläggning för friluftsliv och
turism kunna utvecklas. Marken är sedan tidigare påverkad av
mänsklig verksamhet. Platsen är intressant eftersom den gamla
timmerkajen vid udden finns kvar, med bra vattendjup för att
angöra båtar. Tyngden bör ligga på korttidsövernattning i form
av campingplats med stugby och tillhörande fritidsanläggningar, som vänder sig till gäster på land och till sjöss. Försörjningen med vatten och avlopp måste lösas lokalt. En detaljplan
ska upprättas.

friluftslivet i det strandnära området norr om Sjötorp
påverkas när ett obebyggt skogsområde tas i anspråk.
I området finns även stigar och leder som höjer
områdets värde för närrekreation. Dessa bör ersättas
om de tas bort.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Utanför strandskyddsområdet
finns en nyckelbiotop och en sumpskog som pekats ut
som naturvärdesobjekt. Dessa kan påverkas indirekt.
Ökad båttrafik innebär risk för större föroreningar
samt bullerstörningar. Fynden av den hotade arten
granspira måste utredas så att hänsyn kan tas till dess
förekomster.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Vid Timmerviken
förändras landskapsbilden relativt mycket, och ny
bebyggelse exponeras från Sjötorp och från Vänerns
vattenytor.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Det finns risk för negativa
konsekvenser om inte en avloppslösning för hela
området kommer till stånd. Anläggningen av en ny
väg kan verka störande för boende.

3B. TIMMERVIKEN – LILLA HARNÄS

Den trädbevuxna ytan har inga större
värden. Den föreslås för exploatering av bostäder eller utbyggnad av exempelvis bandybanan. Detaljplan krävs för exploatering.
3C. BANDYBANAN

3D. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

sättning på område 3a.
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ILLUSTRATION 2.25: LIS-område Sjötorp.
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4. Lyrestad
Område för enstaka bostäder i anslutning
till befintlig bebyggelse enligt MB 7:18d. Härifrån är utsikten
fin mot kanalen och odlingslandskapet på andra sidan. Tack
vare det sydvästliga läget är solförhållandena goda. Värdefulla
lövträdsdungar bör bevaras vid exploatering. Nya hus bör
istället ta stöd i befintlig vegetation och dungar. Risken för
bullerstörningar från E20 beaktas. På sikt kommer dessa dock
att minska, när E20 görs om till motorväg i nytt läge. Eventuell
påverkan på en kulturhistorisk lämning beaktas i samband
med fortsatt planering i enlighet med skogsvårdslagen.

4A. SMEDJEBACKEN

Under förutsättning
att E20 flyttas finns möjligheter att utveckla område 4a ytterligare åt nordost.
4B. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Kanalbanken öster om Lyrestad.
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Promenadstigar i
befintligt skogsområde berörs och kan behöva flyttas. Det
kan få konsekvenser för närrekreationen i området.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Värdefulla strukturer och livsmiljöer
för djur- och växtliv kan försvinna vid utbyggnad av
de föreslagna utvecklingsområdena. Framför allt måste
trädmiljöer värnas.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden och
kulturmiljön förändras genom att bebyggelse ersätter
skog eller odlingslandskap. Kanalmiljön påverkas.
Eventuell komplettering av bebyggelse bör göras med stor
varsamhet och med hänsyn till den befintliga bebyggelsens
småskalighet.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Stora krav på VA-anläggningar bör ställas
för att se till att miljön inte påverkas negativt.
ȫȫ BULLER från E20 bör beaktas i den fortsatta planeringen,
eftersom området ligger inom skyddsavstånd från E20.
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT
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ILLUSTRATION 2.26: LIS-område Lyrestad.
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5. Sundsören – Ekenäs
5A. SUNDSÖREN Detta område är lämpligt för fritidsbebyggelse
och camping. Delar av åkermarken bedöms kunna användas för
att bygga ut campingplatsen. All utveckling inom detta område,
även utökning av gällande byggrätter, ska ske efter detaljplaneläggning – antingen genom att den befintliga planen ändras
eller genom att en ny upprättas. Därför är det viktigt att noga
beakta frågor som berör tillgängligheten till stranden och siktstråk
från befintliga bostäder. Eventuell påverkan på berörda fornlämningar måste utredas och hanteras enligt kulturminneslagen.
5B. BRYGGHUSET Gällande detaljplan kan fullföljas genom att
uthyrningsstugor byggs ut och att småbåtshamn och sjösättningsramp ställs i ordning vid gamla färjeläget.
5C. NORRA SUNDSÖREN Här ligger ett fritidshus på en stor tomt
närmast stranden. På denna fastighet och i området i övrigt föreslås förtätning med i första hand åretrunthus. Möjligheten att nå
stranden ska säkerställas. Detaljplan krävs. Eventuell förekomst av
erosionskänsliga jordarter ska beaktas.
5D. HEMMINGSTORP Gällande detaljplan kan fullföljas med
utbyggnad av fritidshus på återstående tomter. Det kan bli
aktuellt att utöka byggrätterna genom planändring. Eventuell
förekomst av erosionskänsliga jordarter ska beaktas.

Området bedöms kunna komma
ifråga för en begränsad exploatering av bostäder och eventuellt
verksamheter. Utsikten från befintlig och planerad bebyggelse
öster om Ekenäsvägen ska beaktas. Det är viktigt att den öppna
landskapsbilden bibehålls. Åkermarken ska i huvudsak bevaras.
Detaljplan krävs för mer än enstaka hus.
5E. NORRA HEMMINGSTORP

Området bör även i framtiden reserveras för
föreningsverksamhet med läger och andra friluftsaktiviteter. Det
är dock möjligt att komplettera med samlingslokaler, övernattningsrum, aktivitetsytor och eventuellt småbåtshamn. Behovet av
detaljplan beror på utbyggnadens art och omfattning.
5F. SEGOLSTORP

5G. ÄLESTUGAN – SKÄGGEN Ett skogsområde med dominans av
barrträd. Här ligger ett antal bostadshus ligger utspridda. Området bedöms kunna förtätas med fri passage utmed stranden utan
att det inverkar särskilt mycket på friluftslivet. Den fria passagen
kan till och med öka tillgängligheten till strandområdet. Om
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fler än enstaka nya hus ska byggas bör detaljplan upprättas. I
samtliga delområden ska man beakta möjligheterna att skapa
utblickar mot samt fri passage till och längs med stranden.
Mellan Sundsbo och
Fallet (5H) ligger ett stort skogsområde med ett tiotal avstyckade bostadsfastigheter i den västra delen. Här föreslås en mer
omfattande utbyggnad av bostäder vid Sundsören. Området
är praktiskt taget fritt från höga miljövärden, är välbeläget och
kan efter vägförbättringar nås från två håll. Vid Fallet finns flera
stora militära förrådsbyggnader som idag används för vinterförvaring av båtar och husvagnar. Området bedöms lämpligt för
utveckling av verksamheter i befintliga eller nya byggnader. Efter
eventuell rivning är det dessutom möjligt att nyttja området för
bostäder.
5H. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Friluftslivet påverkas

om området tas i anspråk för bostäder och annan
verksamhet. Att använda odlingsmark för bebyggelse
påverkar också upplevelsen av landskapet, vilket kan
leda till att området minskar i värde för friluftslivet.
För att göra strandzonen tillgänglig bör det anläggas
stigar och frizoner.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Allmänna värden för växt- och
djurliv i form av trädmiljöer och det öppna landskapet
kan påverkas. Hästhagens naturreservat gränsar till
området och där kommer strandskyddet fortsatt att
gälla. Odlingsmarken vid Ekenäs har betydelse för
betande djur.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Brukad åkermark
tas i anspråk. Utsikten från befintliga fastigheter
och landskapsbilden påverkas negativt både från
Ekenäsvägen och sjön. Fler båtplatser ökar risken för
buller och föroreningar. Gravfält riskerar att splittras
och måste hanteras med varsamhet vid detaljplanering.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Att förbättra vägarna, främst
Ekenäsvägen, bedöms inte ge några direkta
miljöstörningar. Mer trafik i området innebär dock
ökade bullerstörningar för fastigheter nära vägarna.
ȫȫ EROSION Längs med Vänerns strandlinje finns områden
med sand som ger potentiellt hög risk för erosion. En
detaljerad riskanalys ska utföras innan förändringar av
mark eller bebyggelse påbörjas.
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ILLUSTRATION 2.27: LIS-område Sundsören – Ekenäs.
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6. Kryparetorp – Klippingsberg
Gällande detaljplaner väntas
kunna fullföljas. Området söder om detaljplanerna består av
Kryparetorps gård, som omges av värdefulla lövträd och öppna
hagar. I skogen runt gårdsmiljön finns endast något enstaka
fritidhus och området upplevs som orört. Detta område föreslås
bibehållas med sin nuvarande karaktär.

6A. KRYPARETORP – TORSÖBRON

Den pågående utbyggnaden inom gällande detaljplan
väntas slutföras. Bostadsområdet kan mycket väl utvecklas med
stöd av ny detaljplan västerut, och eventuellt även söderut där
det delvis redan finns enskild bebyggelse vid stranden. Det fria
strandområdet närmast söder om gällande detaljplan bör dock
undantas från exploatering. Gamla färjeläget bedöms kunna
utvecklas till ett marint centrum för de omgivande landsbygdsområdena. Ny detaljplan krävs. Här måste behovet av eventuell
sanering av förorenad mark utredas. Huvuddelen av åkermarken
mellan gamla och nya vägen bör bevaras som en del i ett fortsatt
livskraftigt jordbruk.
6B. SUNDET

för vatten och avlopp eftersträvas. Planutredning bör kunna
godtas som underlag för lokaliseringsprövning. I den fortsatta
planeringen ska hänsyn tas till berörd kulturhistorisk lämning,
i enlighet med skogsvårdslagen.
Utvecklingsområdet
(6e) ligger utanför strandskyddet, men kontakt med stranden
och vattnet föreslås skapas i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp vid Nordhaga. Den norra delen av området bedöms
kunna användas för en större satsning på boende och verksamheter, medan den södra är mer lämplig för förtätning med
enstaka bostäder och eventuella verksamheter.
6E. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Friluftslivet har

Den södra delen av området,
med 10-12 avstyckade bostadsfastigheter, bedöms vara intressant
att komplettera med enstaka bostäder eller verksamheter. I första
hand bör dessa kompletteringar ske i anslutning till befintliga
fastigheter. Vid eventuell detaljplanering ska stor hänsyn tas
till det befintliga kulturlandskapet. I områdets norra del, vid
Nolgårdsängen, föreslås möjlighet till ett 20-tal åretruntbostäder
på skogsmark och ängsmark. Utbyggnaden kan ske i fyra, fem
etapper och är framför allt lokaliserad väster om befintlig kraftledning. Stranden görs allmänt tillgänglig genom en ny tillfartsväg
och en gång- och cykelväg söderifrån. Badstrand och båtbryggor
planeras. Avloppet leds till gemensam infiltrationsanläggning.
Detaljplan krävs. Både söder och norr om denna plats finns
värdefulla strandområden som bör undantas från exploatering.
Förekomsten av fornlämningar i form av gravfält med mera i
området ska beaktas. Fynden av den rödlistade arten färgginst ska
följas upp i samband med den fortsatta planeringen.

tillgång till strandområdena främst via vägar i
bebyggda områden. Förtätning här bedöms därför
inte påverka allmänhetens tillgång till stranden.
Tillgängligheten kan dock förbättras vid utbyggnad
av området.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Strandängar och betesmarker
är värdefulla miljöer. I en viss del av LIS-området
påverkas betesmark negativt. I övrigt påverkas
produktiv skogsmark.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Om
båtserviceverksamhet utvecklas vid färjeläget
och verksamheten blir omfattande kan det
påverka landskapsbilden. Tätortskaraktären vid
Torsöbron förstärks. I övrigt väntas endast liten
påverkan. Kulturlandskapet kring Nolgården
och Nolgårdsängen har höga värden, och det
visuella helhetsvärdet bör bevaras i sin helhet.
Fornlämningsmiljöer förutsätts undantas från
utveckling.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Upprustning och utbyggnad av
vägen förväntas kunna ske utan nämnvärda skador.
Utvecklingen förutsätter att VA-systemet byggs ut.

6D. PRÅMVIKEN – ÄLEVIKEN Vid Pråmviken–Äleviken finns ett

Yttrande från länsstyrelsen

6C. NOLGÅRDEN – NOLGÅRDSÄNGEN

tiotal hus med både åretrunt- och fritidsboende. Bebyggelsen
omsluter en öppen åker där det tidigare förekommit djurhållning.
Kommunens bedömning är att området kan förtätas med enstaka
bostäder eller verksamheter. Åkermarken i mitten bör undantas
från exploatering för att områdets karaktär ska bibehållas. Vid
utbyggnad av område 6c och 6d ska gemensamma lösningar
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Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att område 6c i Kryparetorp–Klippingsberg exploateras ytterligare. En förtätad
bebyggelse kan innebära dels att fornlämningarnas skydd inte
kan säkerställas på ett tillfredsställande sätt, dels att ett stort
oexploaterat område tas i anspråk, menar myndigheten.
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ILLUSTRATION 2.28: LIS-område Klippingsberg.
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7. Torsö bygdegård
Utvecklingen av Torsö bygdegård och angränsande område bör
föregås av detaljplaneläggning.
Området
är förhållandevis välutnyttjat. Mellan den gamla och den nya
vägen bör exempelvis ytterligare parkering eller campingplatser/övernattningsboende kunna förläggas. Befintlig infiltrationsanläggning för avlopp bedöms räcka för en framtida
förtätning inom området. Ytterligare vattenanknutna anläggningar bedöms restriktivt med hänsyn till Fågelvikens reproduktionsområde.
7A. BYGDEGÅRDENS NUVARANDE AKTIVITETSOMRÅDE

Ovanför den nya
vägen föreslås ett område där verksamheten vid bygdegården
skulle kunna kompletteras med fler övernattningsstugor för
uthyrning. Hit kan även viss permanent bostadsbebyggelse
lokaliseras, med goda kommunikationer och närhet till skola
och friluftsområden. Befintligt motionsspår kan behöva flyttas
på delsträckor. Med tanke på att området ligger 5-15 meter
högre än bygdegården bör utsikten över viken kunna bli tilltalande. Här behövs en separat anläggning för vatten och avlopp.
Anläggningen måste placeras så att avrinning mot Fågelövikens
reproduktionsområde förhindras.
7B. SLUTTNINGEN VÄSTER OM BYGDEGÅRDEN

7C. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET Detta område bör ses
som ett utvecklingsområde tillsammans med 7a och 7b, och är
i första hand avsett för permanentboende.
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Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Det rörliga

friluftslivet och den allemansrättsliga tillgången
till området bedöms inte påverkas negativt.
Friluftslivet kan till och med stärkas om exempelvis
övernattningsstugor byggs.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Det föreslagna
utvecklingsområdet tar inte i anspråk några områden
med höga värden för djur- och växtlivet.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Nya hus kommer
att exponeras i omgivningarna men blir en del av en
sammanhållen miljö.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Vägkompletteringar och nya
VA-lösningar bedöms minimera risken för negativ
miljöpåverkan.
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ILLUSTRATION 2.29: LIS-område Torsö bygdegård.
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8. Laxhall – Brommösund
Mer omfattande utveckling av Laxhall och Brommösund bör,
förutom av vägåtgärder, också föregås av detaljplaneläggning
eller ändring av detaljplan.
8A. LAXHALL fungerar som utpost för den yttre skärgården.
Många besökare parkerar här och tar färjan över sundet till
Brommö och/eller stannar och äter på den befintliga restaurangen. Laxhall behöver dels större parkeringskapacitet för
besökare till Brommö och restaurangen, bland annat för trollingekipage, dels verksamheter som kompletterar restaurangen.
Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor,
fritidsstugor, ökad rampkapacitet för sjösättning, ökad hamnkapacitet och fiskförädling.

I planområdet ligger 27 fastigheter
bebyggda med bostadshus. Av dessa bebos ett tiotal året runt.
Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen
utan att dess karaktär förvanskas. Tidigare studier har pekat på
ett 15-tal nya tomtplatser för bostäder. Det vore även värdefullt
om det i området kunde utvecklas mindre hantverksplatser
och/eller verksamheter knutna till exempelvis fiske.

8B. BROMMÖSUND

8C. MÄLAVIKEN Området norr om Jordkulan är intressant för
begränsad nyexploatering av fritidshus och åretruntbostäder,
framför allt med koppling till båtliv, fiske och andra fritidsaktiviteter. Ny bebyggelse bör placeras så att en bred frizon längs
stranden bibehålls. Det är viktigt att möjligheterna att nå
stranden, och kunna röra sig fritt utmed den och inom strandzonen, säkerställs i kommande detaljplaner.
8D. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET Halva Brommösundsområdet ligger utanför strandskyddet, men bör ses som
ett utvecklingsområde tillsammans med delen innanför.

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Förutsättningarna

för anläggningsbaserat friluftsliv ökar på ett direkt
sätt, men också indirekt för det rörliga friluftslivet
längre ut i skärgården. Tillgängligheten till
strandzonen blir bättre. Området Mälaviken är ett
i stort sett oexploaterat område. Att ta det i anspråk
medför inskränkningar i den allemansrättsliga
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tillgängligheten. För att tillgängligheten till
strandområdet ska säkerställas och strandskyddets
syften bibehållas ställs höga krav på anpassningar.
Förekomsten av obebyggda uddar och näs bör särskilt
tas till vara.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Satsningar vid Laxhall sker
koncentrerat inom det område som redan är
påverkat av bebyggelse och verksamheter. Djur- och
växtlivet på land påverkas inte nämnvärt. Måttlig
förtätning av Brommösund innebär trots allt en
viss försämring av villkoren för småvilt och fågelliv,
på så vis att naturliga skydd försvinner. Ökad
båttrafik innebär ökad risk för de marina miljöerna.
Exploatering av Mälaviken kan innebära att större
sammanhängande naturområden delas isär, att
förekommande livsmiljöer blir för små och att
spridningsmöjligheterna minskar. En exploatering
av området i sin helhet bedöms medföra svårigheter
att bibehålla strandskyddets syfte att värna växt- och
djurlivet. Detta kan delvis motverkas genom att
spridningskorridorer säkerställs längs stranden och
mellan stranden och större naturområden, för att
bibehålla möjligheter till spridning inom och mellan
viktiga miljöer.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ En utbyggnad
norr om restaurangen vid Laxhall kommer att synas
från sundets vattenområden och förstärka den
befintliga anläggningen och bebyggelsegruppen.
Vid Brommösund påverkas landskapsbilden relativt
lite medan närmiljön förändras där nya hus byggs.
Genom en måttfull och känslig inpassning av nya
hus behålls områdets karaktär. En utbyggnad inom
Mälaviken medför stor påverkan på landskapsbilden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR För att undvika negativa risker och
miljökonsekvenser bör vägar anpassas och VA byggas
ut.
Yttrande från länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att exploatering inom del område 8c
Laxhall-Brommösund enligt kommunens förslag, kan av Länsstyrelsen klassas som påtagligt skada på riksintresse.
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Konsekvenser och målkonflikter

9. Sjöängen
Här förutsätts att befintliga detaljplaner kan utnyttjas fullt
ut, utan hinder av strandskyddsregler. Om fler än enstaka
nybyggnationer ska göras utanför detaljplanelagt område bör
en detaljplan upprättas.
Åkermarksområde med inslag av lövträdsdungar.
Området bör kunna användas för exempelvis bostadsutbyggnad, under förutsättning att vägarna i området rustas upp. Ett
alternativ skulle kunna vara att den gamla handelsträdgårdsverksamheten återupptas. Möjligheterna till fri passage på
trygg mark längs stranden ska tillgodoses. Området bedöms
kunna anslutas till befintliga VA-ledningar, som är kopplade
till det kommunala nätet. I ytterkanterna av Nytorpsområdet
kan enstaka hus tillåtas.
9A. NYTORP

Enstaka nybyggnationer för föreningsverksamheten bör kunna uppföras så länge den allmänna
tillgängligheten finns kvar i området. Vid större projekt krävs
detaljplan, som även får reglera att fastigheten i framtiden inte
kan omvandlas till privata ändamål.
9B. SJÖÄNGSGÅRDEN

9C. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

förlängning av område 9A.
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kan ses som en

ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Strandområdet

är otillgängligt idag och nybyggnationen planeras
utanför den närmaste strandzonen. Friluftslivets
möjligheter bedöms därför bli oförändrade.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Förutsättningarna för djur- och
växtlivet förändras relativt lite , eftersom det framför
allt är obrukad åkermark som tas i anspråk.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Närmiljön och
områdets glesa karaktär förändras relativt mycket.
Landskapsbilden, däremot, förändras i stort sett inte
alls eftersom utbyggnaden ligger i ett nästan slutet
landskapsrum.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Vägnätet till området bedöms kunna
förbättras utan att påverka miljön nämnvärt. Ny
bebyggelse kan anslutas till kommunalt VA, vilket
innebär att vattenmiljön i området inte påverkas.
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ILLUSTRATION 2.31: LIS-område Sjöängen.
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10. Södra Laxhall (nytt område)
Området ligger på västra Torsö, strax söder om
Laxhall vid Brommösund. Platsen är en del av ett småskaligt
kustlandskap med varierande strandtyper. Kuststräckan söder
om Laxhall är i stort sett oexploaterad med höga naturvärden
i form av hällmarkstallskog, fågelskär och nyckelbiotoper.
Området ligger inom riksintresse för friluftslivet och delar av
kuststräckan föreslås bli naturreservat: Nakarelandet.
Området nås via Torsövägen, allmän väg 2974, som även
trafikeras med linjebussar med cirka sex turer om dagen. En
friskola (F-6) finns också på Torsö. Dricksvatten tas av de flesta
fastighetsägare som ytvatten från Brommösund genom gemensamma pumpanläggningar och vattenföreningar eller egna
slangar och pumpar. Någon enstaka fastighet har och använder
egen brunn.
NULÄGE

Området väster om vägen, närmast strandlinjen,
lämnas orört för att säkerställa friluftslivets tillgång och de
viktigaste naturvärdena kopplat till vattnet. Öster om befintlig
väg föreslås ny bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning av bebyggelsen vid Laxhall. Tomterna och den upplevda
hemfridszonen föreslås bli begränsade, och allmänna gröna
stråk kan lämnas mellan grupper av bebyggelse.
FÖRSLAG

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskild från området närmast strandlinjen.

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Strandzonen väster

om befintlig väg lämnas orörd. Därför bedöms
exploateringen inte påverka det rörliga friluftslivet
eller den allemansrättsliga tillgången nämnvärt. Om
nya stigar anläggs kan friluftslivet stärkas.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Området ligger i den norra delen
av föreslaget naturreservat för Nakarelandet. Det
är en del i en längre oexploaterad kuststräcka med
fågelskär, hällmarkstallskog och nyckelbiotoper.
Här finns ett rikt fågelliv med rovfågel, skogs- och
sjöfågel och dessutom skyddsvärda mossor och lavar.
Beroende på platsspecifika förutsättningar går det
inte utesluta att ny bebyggelse skulle påverka dessa
värden starkt negativt. Om området ska exploateras
behöver bebyggelsen anpassas.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden
förväntas inte påverkas nämnvärt eftersom
bebyggelsen inte är synbar från sjön eller exponerad
i andra öppna landskapsrum. Om gallring sker
närmast sjön kan det visuella intrycket av orörd
kuststräcka dock påverkas negativt. Det finns inga
andra kända kulturmiljövärden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR För att undvika negativa risker och
miljökonsekvenser bör vägar anpassas och VA byggas
ut.
Yttrande från länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att Södra Laxhall inte är lämpligt som
LIS-område eftersom skadorna på strandskyddets syften
kommer att bli för stora. Länsstyrelsen anser även att en exploatering i det oexploaterade naturområdet kan medföra påtaglig
skada på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
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Förslag till ny vandlingsled

ILLUSTRATION 2.32: LIS-område Södra Laxhall.
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11. Snapen (nytt område)
Snapen är ett populärt, naturskönt och tätortsnära
friluftsområde norr om Mariestads tätort och har många
kvaliteter. Området innehåller bland annat en friluftsanläggning med bad, kafé och motionsspår. Många idrottsföreningar
har sin fysiska träning förlagd till området. Här står många
möjligheter till buds med motionsslingor, omklädningsrum,
dusch och bastu. Både skolor, företag och Friluftsfrämjandet
förlägger aktiviteter till Snapens friluftsanläggning. Samhällsservice finns i närheten.
NULÄGE

Strandzonen ska bevaras i högsta grad och göras
tillgänglig för allmänheten. Kommunen vill underlätta för och
stärka det rörliga friluftslivet genom enklare friluftsanläggningar för strandnära lägen, exempelvis brygga, anläggning för
kanotuppdragning, vindskydd, bastu, grillplats, tillgänglighetsanpassning, informationsskyltar och så vidare.
Bostadsbebyggelse föreslås längs befintlig infrastruktur öster
om huvudvägen.
FÖRSLAG

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskild från området närmast strandlinjen.

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Snapen är ett

friluftsområde och därmed finns stora möjligheter
för allmänheten att röra sig fritt i området. Med
LIS-området vill kommunen förstärka dessa värden
och samtidigt komplettera med bostadsbebyggelse.
Det är mycket viktigt att ny bebyggelse tar hänsyn
till friluftslivets anspråk. Överlag förväntas den
allemansrättsliga tillgången öka.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Det finns inga kända
naturvärden.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden
förväntas inte påverkas nämnvärt eftersom
bebyggelsen inte är synbar från sjön eller exponerad
i andra öppna landskapsrum. Det finns inga andra
kända kulturmiljövärden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Kommunalt VA finns inte och
behöver därför byggas ut om området ska utvecklas
med ny bebyggelse.
ȫȫ EROSION Längs med Vänerns strandlinje finns
områden med sand som ger potentiellt hög risk för
erosion. En detaljerad riskanalys ska göras innan
förändringar av mark eller bebyggelse påbörjas.
Yttrande från länsstyrelsen
Området är beläget i direkt anslutning till Mariestads tätort,
och är ett friluftsområde som har mycket stor betydelse för
strandskyddets syfte. Området kan därför inte komma ifråga
som LIS-område.

Snapens badstrand.
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ILLUSTRATION 2.33: LIS-område Snapen.

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område
Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker
Område där Länsstyrelsen har
avvikande mening
(se granskningsyttrande)

Förslag till ny gångväg

Fyr

Friluftsgård
Motionsspår
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12. Skräddaretorp (nytt område)
Området är beläget på sydvästra delen av Torsö och är
planlagt för camping. Detaljplanen har dock aldrig genomförts
till fullo och större delen av området är fortfarande slybeväxt
naturmark. En badplats finns i anslutning till det tilltänkta
LIS-området. I öster finns en bergsrygg som naturligt avgränsar området. Befintliga vandringsleder löper genom området.
Trakten är en del av riksintresse för friluftsliv.
NULÄGE

till nytt LIS-område omfattar fritidshusbebyggelse
öster och norr om tillfartsvägen till campingen. Strandremsan
lämnas orörd.

FÖRSLAGET

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskild från området närmast strandlinjen.

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Området används

idag för bad och camping. Ny bebyggelse bedöms
inte inkräkta på dessa värden. De stigar som finns
på den slybeväxta marken kommer i viss mån att
försvinna vid tänkt utveckling. Dessa kan ersättas
inom området.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Området omfattas av
en lövskogsinventering där låga naturvärden
konstaterats.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Området
är synligt från sjön och från badplatsen. Med
tanke på att området idag är starkt påverkat
av mänsklig aktivitet bedöms de negativa
konsekvenserna för landskapsbilden som måttliga.
Kontinuerlig vassröjning vid badplatsen krävs för
att hålla vattenytan öppen. Det finns inga kända
kulturmiljövärden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR För att undvika negativa risker och
miljökonsekvenser bör vägar anpassas och VA byggas
ut.
Yttrande från länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att platsen inte uppfyller LIS-kraven. Ett
nytt fritidshusområde kommer inte att ge några långsiktiga
fördelar för samhället. Länsstyrelsen bedömer att exploateringen riskerar att medföra orimligt stor skada på strandskyddets syften och på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.

134

MARIESTAD ÖP 2030

Förslag till ny vandlingsled

ILLUSTRATION 2.34: LIS-område Skräddaretorp.

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område
Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker
Område där Länsstyrelsen har
avvikande mening
(se granskningsyttrande)

Vandringsled

Campingplats

Badplats
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13. Södra Kryparetorp (nytt område)
LIS-området gäller ett kalhyggeområde som är lätt
kuperat. Topografiskt ligger området på en höjd med god
utsikt över Vänern och sundet. Vidare präglas omgivningen
av ett småskaligt mosaiklanskap. Här finns torp- och gårdsbebyggelse, blandskog, jordbruksmark samt kulturvärden i form
av en trädrad med ekar och en stenmur. Förbi det utpekade
området löper en mindre grusväg, som närmare vattnet övergår
till en strandnära promenadstig. Ny fritidshusbebyggelse gränsar till området i norr, här finns också tillhörande allmän pir,
badplats och småbåtshamn. Området omfattas av riksintresse
för friluftsliv.
NULÄGE

Området omfattar ett nytt LIS-område för bostadsbebyggelse, intill befintligt LIS-område vid Kryparetorp.
Området är idag ett kalhygge på en höjd som är väl avskild
strandlinjen i övrigt, både genom topografin och den väg som
finns.
FÖRSLAG

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskild från området närmast strandlinjen.
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Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTT Tänkt område

bedöms inte ha några större värden för den
allemansrättsliga tillgången eller friluftslivet.
Befintlig väg är del av en populär promenadslinga
och bör fortsätta vara det. Ny bebyggelse planeras
på förhållandevis långt avstånd ifrån strandlinjen.
Bebyggelsen och strandlinjen är också avgränsade
från varandra genom topografiska skillnader.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Inga kända värden för växt
och djurliv. Ny bebyggelse är planerad i befintligt
kalhygge. Gallring av sly kan behövas närmast
strandzonen för att bibehålla öppenhet och
tillgänglighet. Större lövträd bör sparas.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Ny bebyggelse
planeras i ett slutet landskapsrum och bedöms inte
påverka landskapsbilden nämnvärt. Det småbrutna
landskapet samt gårdsmiljön vid Kryparetorp bör
hållas intakt.
ȫȫ INFRASTRUKTUR För att inte riskera negativa risker
och miljökonsekvenser bör vägar anpassas och VA
byggas ut.

ILLUSTRATION 2.35: LIS-område Södra Kryparetorp.

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område
Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker
Område där Länsstyrelsen har
avvikande mening
(se granskningsyttrande)
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Sjöfartsled
Väg 26
E20
utredningsområde E20
Kinnekullebanan
Antal fordon per årsmedeldygn
Källa: Trafikverket

0-125
126-250
251-500

ILLUSTRATION 2.36: Väginfrastruktur, järnväg och sjöfart.
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501-1000
>1001

Infrastruktur
Begreppet infrastruktur omfattar både väg, järnväg, sjöfart,
gång och cykel samt teknisk infrastruktur. En väl utbyggd
infrastruktur är avgörande för den lokala, regionala och nationella utvecklingen.
Samtidigt är det nödvändigt att prioritera mellan investeringar och att samordna infrastrukturutbyggnaden med
bebyggelseutveckling och lokalisering av samhällsservice,
näringsverksamhet och bostäder. Översiktsplanens övergripande princip är att stärka kommunikationsmöjligheterna till
redan bebyggda områden och att placera ny bebyggelse längs
stråk med utbyggd infrastruktur.
Riksdagen antog 2009 transportpolitiska mål för all planering som rör infrastruktur. Det övergripande målet är ”att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet”. Under detta huvudmål finns två delmål med ett antal
prioriterade områden, som handlar om funktion och hänsyn.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för
människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska ge alla grundläggande och användbar
tillgänglighet av god kvalitet, samt bidra till utvecklingskraft i
hela landet.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa – viktiga
aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska
också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö,
till att miljökvalitetsmålen nås samt till ökad hälsa.
Sammantaget är kommunens övergripande mål att främja
och effektivisera hållbara transporter för att minska miljöutsläppen. Marknaden ska alltså inte styra eller bromsa den
hållbara utvecklingen. Istället vill kommunen verka för att
välkomna nya transportlösningar, oavsett ekonomiska intressen.

Väginfrastruktur
De största vägarna i Mariestads kommun är väg 26 och E20.
Utbyggnaden av E20 kommer att dominera översiktsplanens
planperiod när det gäller infrastrukturinvesteringar.

ILLUSTRATION 2.37: GC-nät i Mariestads tätort.

Andra viktiga vägar i kommunen är väg 202 mot Töreboda
och 201 mot Tibro. Dessutom är det finmaskiga nätet av
mindre landsvägar mycket viktigt för lokal kommunikation
och för att knyta samman kommunens olika delar.
Att alla vägar i kommunen underhålls kontinuerligt är
mycket viktigt för kommunens utveckling och för att säkerställa de nationella transportpolitiska målen. Väginfrastrukturen behöver ses över i samband med att nya bebyggelseområden tillkommer eller förändras. Ny bebyggelse ger ökade
trafikmängder.

E20
Ombyggnaden av E20 förbi Mariestad är översiktsplanens
mest omfattande projekt. Den föreslagna vägsträckningen ”blå
korridor” bedöms vara bäst för att bibehålla förutsättningarna
för näringsverksamheten i Mariestads tätort. Dessutom ger
den minst påverkan på natur- och kulturmiljö. Förändringarna
av E20 norr om Mariestad kommer dock att starkt påverka
förutsättningarna för den service som finns på tankstationen
i Hasslerör. I den detaljerade projekteringen är det därför
viktigt att trafikplatsen E20/väg 26 utformas med hänsyn till
hur nya vägar och anslutningar påverkar rörelsemönster och
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befintlig bebyggelse i Berga, Hasslerör och Hassle byar. Till
exempel behöver möjligheterna att använda befinlig ”bygata”
som lokalgata ses över. Detta för att infrastrukturen ska kunna
ge stöd till befintliga bystrukturer och minimera inverkan på
jordbruksmark.
Motsvarande studier behövs också inför dragningen av
E20 söder om Mariestads tätort och förbi Lugnås. För delen
Götene–Mariestad förespråkas en kombination av grön och
blå korridor. Anslutningsmöjligheterna til E20 i Lugnås måste
säkerställas och inverkan på Lugnåsberget, utpekade ”tysta
områden” och lokala kultur- och naturvärden minimeras. Även
här är väginfrastrukturens rastplatsmiljöer och servicefunktioner viktiga för det lokala handels- och serviceutbudet. Vid
val av vägkorridor behöver den lokala framkomligheten också
säkerställas.

Väg 26
Väg 26 är av central betydelse för pendling till kringliggande
kommuner och en viktig nationell väg för persontrafik och
godstransporter. Vägen är också viktig för besöksnäringens
transporter, särskilt för resor från södra Sverige till fjällen.
För att stärka vägens kvaliteter för både besöksnäringen och
vardagspendlingen är vägens omgivande landskapskaraktär
betydelsefull. I kommunens norra delar skulle siktlinjer kunna
skapas över Vänern och på så sätt framhålla det lokala landskapets kvaliteter. Motsvarande insatser finns i kommunens södra
del, där det omväxlande mosaiklandskapet kan betonas för att
skapa variation.
Framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras för att
stärka pendlingen längs vägen. Bättre framkomlighet förbi
Skövde är viktigt för att utveckla de regionala kommunikationsmöjligheterna. Trafiksituationen i Skövde är därför av
delregionalt intresse och behöver lyftas som ett kommungemensamt planeringsarbete.
Samtidigt är det viktigt att anslutande, mindre vägar hanteras
för god lokal framkomlighet. I Boterstena planerar Trafikverket
att bygga pendelparkering vid infarten till Tidavad. Vid den
befintliga pendelparkeringen i Karleby föreslår Trafikverket en
planskild passage för väg 26. Samma väg pekas också ut som en
lämplig sträckning att testa ladd-infrastruktur för elfordon på.
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Järnväg
Kinnekullebanan ansluter till Älvsborgsbanan i Håkantorp och
till Västra stambanan i Gårdsjö. Järnvägen är viktig för pendlingsmöjligheterna till Lidköping, Göteborg, Trestad, Örebro
och Mälardalen. Förutom Kinnekullebanan är underhåll och
förbättringar på Västra stambanan avgörande för den lokala
utvecklingen. Det behövs också åtgärder för att öka framkomligheten, exempelvis ett tredje spår förbi Alingsås och Lerum och
omkörningsspår för godstrafik.
Jönköpingsbanan och Älvsborgsbanan spelar stor roll för
kommunikationerna till Borås och Jönköping, men också för
framtida anslutningar till nya järnvägar i ett nordiskt perspektiv.
Investeringar i det finmaskiga järnvägsnätet är mycket
betydelsefulla. Här är Kinnekullebanan särskilt prioriterad av
Mariestads kommun – hastighetsökningar och ökad turtäthet
är viktiga delar i att bredda Mariestads lokala arbetsmarknadsregion. Att elektrifiera banan är dock dyrt och svårhanterat. Istället
undersöks möjligheter att driva tågen med annan bränsleteknik
på upprustade spår.
Alternativa bränslen kan ses som en del i Mariestads arbete
med att forma en demonstrationsplats för förnybara energislag.
En upprustad kinnekullebana kan i ett nationellt järnvägsnät bli
viktig för att, via Vänerns södra strand, knyta ihop Bohuslän och
Trestad med Örebroregionen och Mälardalen.
Järnvägens påverkan på befintlig och ny bebyggelse behöver
studeras i den detaljerade planeringen, med tanke på bullerpåverkan och andra risker. Konflikter mellan järnvägens regionala
framkomlighet och lokala barriärverkan är en utmaning som
särskilt behöver beaktas.

Sjöfart
I Mariestads kommun finns utpekade farleder till Mariestads
hamn och till och från Göta kanal. Sjöfarten på Vänern, Göta
kanal och i skärgården är viktig för näringslivsutvecklingen i
norra Skaraborg och för kommunerna runt Vänern. Särskilt
betydelsefull är passagerartrafiken till skärgården och längs Göta
kanal. Mariestads kommun arbetar för att öka båttrafiken på
Vänern och längs Göta kanal. Mariestads hamn är en viktig lokal
och regional småbåtshamn. Hamnen används av kustbevakningen och har fortfarande vissa funktioner för godstrafik till
pappersbruket i Mariestad.

ILLUSTRATION 2.38: Gång- och cykelinfrastruktur, kollektivtrafik.

Vandringsled förslag
Vandringsled förslag på bef. väg
Vandringsled
Cykelled förslag
Cykelled
Pendelparkering (förslag)
Stadsbuss
Lokalbuss
Regionalbuss
Kinnekullebanan
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Luftfart
Mariestads kommun berörs av inflygningsområden runt
Karlstad flygplats. Ny hög bebyggelse kan inverka negativt på
flygtrafiken. Lokalisering och utformning av höga byggnader
eller föremål ska göras i samråd med flygplatsen.

Kollektivtrafik
Från Mariestads kommun finns kollektivtrafik till alla kringliggande kommuner. Kollektivtrafiken styrs av Västra Götalandsregionen och är därför framför allt utbyggd till kommuner
inom regionen. Däremot begränsningar i kollektivtrafiken till
framför allt Värmland.
Till Örebro och övriga kommuner i Örebroregionen är
förbindelserna goda, både med Kinnekullebanans direkttåg och med byte mellan buss och tåg i Töreboda via Västra
stambanan. Genom att göra det möjligt att resa med regiontrafikens periodkort även mellan Västra Götaland och Värmland respektive Örebro, skulle man kunna utvidga den lokala
arbetsmarknadsregionen.
Inom kommunen är kollektivtrafiken utbyggd längs ett antal
mindre landsvägar. Tidtabellen är framför allt styrd för att
underlätta för skolungdomar. Förstärkt kollektivtrafik längs

Foto: Erica Williamsson.
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de stråk som föreslås som förtätningsstråk på landsbygden är
viktiga förbättringar, samt att bygga ut kollektivtrafiken till
besöksnäringens målpunkter. I Mariestads tätort finns stadstrafik.

Cykelinfrastruktur
Mariestad ska ha ett sammanhängande och välskött cykelnät.
Visionen är att antalet cyklister, och säkerheten för dem, ska
öka. Målet är framför allt att öka cyklingen när det gäller korta
resor, och att förbättra barns möjligheter att gå och cykla till
skolan, kompisar och fritidsaktiviteter. För att fler ska välja
cykeln istället för bilen måste cykelnätet vara väl utbyggt och
av god kvalitet. Ett annat viktigt mål är att att koppla samman
Mariestad med kommunens kransorter och kringliggande
kommuner.
Turismen är en viktig näring i Mariestad och Skaraborg.
Det är därför viktigt att även kunna erbjuda våra turister ett
bra cykelnät, med vägvisning i kombination med cykelkartor,
hyrcyklar med mera. Med god marknadsföring kan detta ge
ytterligare en viktig del till turistorten Mariestad. Motion och
cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll och,
satsningar på cykelvägar kommer samtidigt även invånarna till
gagn.
Investeringar i gång- och cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet, och medfinansiering i det kommunala vägnätet, görs 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.
Mariestads kommun antog 2016 en kommunomfattande
cykelnätsplan. Syftet är att rusta upp och utveckla kommunens
cykelvägnät – exempelvis behövs skyltning och cykelparkering.
Andra åtgärder som föreslås är att säkra vissa övergångar, sätta
upp belysning där det saknas samt skapa nya sträckor både
inom och utanför Mariestads tätort.
Följande nya sträckningar för cykel föreslås på landsbygden:
Ullervad (cykelväg längs med Ullervadsvägen saknar viktiga
delar) Ullervad–Jula (medfinansieringsavtal med Trafikverket
måste tecknas), Hasslerör–Sjötorp (samverkansavtal med
Trafikverket måste tecknas), Hassle–Hasslerör, Tidavads skola–
Skogsbovallen, Mariestad–Töreboda.

ILLUSTRATION 2.39: Vindbruk.

Vandringsleder
Dragvägen längs Göta kanal är helt bilfri och är mycket lämplig för både vandring och cykling. På Brommö finns vandringsleder som också lämpar sig för cykling. Biltrafik är inte
tillåtet på Brommö, förutom för transportbehov för de boende
på ön. Biosfärleden, som går mellan Mariestad och Lidköping,
är en 65 kilometer lång sträcka med markerade cykel- och
vandringsleder. Runt Kvarnstensgruvan på Lugnåsberget finns
också markerade vandringsleder.
I Mariestads tätort finns flera promenader och vandringar
att välja mellan. Hälsans stig går genom centrum och passerar både Vänern, Tidan, gästhamnen och flera parker. Från
Ekuddenpromenaden via Gamla Ekuddens naturreservat finns
vandringsleden Residensbron–Sandviken.
På norra Torsö pekar översiktsplanen ut möjligheter till fler
leder, för att tillgängliggöra ostörda naturområden för fler.
Den pekar också ut Tidan som ett viktigt vandringsstråk i det
annars ganska otillgängliga jordbrukslandskapet. Möjligheten att röra sig längs med Tidan inom Mariestads tätort bör
utvecklas vidare. Att möjliggöra vandring är ett viktigt sätt att
tillgängliggöra den tätortsnära naturmarken och jordbrukslandskapet.

K

J

Vindbruksområde
Bef. Vindbruksområde

Bredbandsinfrastruktur
Regeringens målsättning är att hela Sverige senast 2023 ska
ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Att ha
tillgång till snabb och driftsäker internetanslutning är en
förutsättning för en god samhällsutveckling, exempelvis när
det gäller välfärdsproduktion, kompetensförsörjning och
företagande.
Kommunerna i Töreboda och Mariestad har byggt klart ett
stomnät för bredband. Detta nät utgör grunden i en gemensam infrastruktur där näringsliv och fiberföreningar kunnat
ansluta sig.
Mariestads kommun har beslutat att det kommunala bolaget
VänerEnergi AB ska ansvara för den fortsatt utbyggnaden av
bredbandsinfrastrukturen enligt inriktningsbelsut från 2016.
I tätortsdelarna byggs stadsnätet för närvarande ut. Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker genom att
Vänerenergi AB har etablerat ett stomnät med fiberanslutningspunkter. Till dessa punkter kan fiberföreningar ansluta

sina accessnät. En utmaning för utbyggnaden glesare bebyggelsestrukturer är att får affärsmässighet i bredbandsinfrastrukturen.

Vindbruk
Vindbruk har tidigare beskrivits i tematiskt tillägg till ÖP.
Vindbruksplanen som togs fram 2010 är gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Vindbruksplanen
pekar ut sju områden som lämpliga för vindkraft i Mariestads
kommun. Av dessa är två fortfarande aktuella för utbyggnad
av ny vindkraft. Dessa är område J och område K. De delar
av vindbruksplanen som ännu inte är genomförda arbetas in i
denna översiktsplan. Kommunen anser att vindkraft inte ska
byggas ut inom radien 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 92/2014.
Detta för att ljudnivåer inte ska överstiga 35 db (A). Kommu-
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nens möjlighet att påverka skyddsavståndet till bostäder (900
meter) slås fast i 16 kap. 4§ Miljöbalken, den så kallade vetorätten, och gäller enbart B-tillståndspliktiga etableringar.
För övrigt kommer vindbruksplanen fortsättningsvis att
utgöra ett fördjupat kunskapsunderlag.

Område J
Området ligger invid gränsen till Götene kommun, mellan
Årnäs och Björsäter. Föreslaget vindkraftsområde omfattas
inte av några riksintressen. Inom området bedrivs ett aktivt
skogsbruk och området genomkorsas av många skogsbilsvägar. Några uppgifter om särskilda värden för naturmiljön
och djurliv inom området finns inte. Området är i stort sett
obebott, endast ett par bostadshus finns i norra delen av
området. Närmaste sammanhängande bostadsbebyggelse finns
i Årnäs lite drygt 1,5 kilometer bort, samt vid Österäng cirka 2
kilometer bort. Enstaka bostadshus finns även längs den södra
utbredningsgränsen.
Med förslaget att placera ett större antal verk inne i skogen
bedöms intrånget ge ett samlat visuellt intryck. Med tanke på
att avståndet är mer än 3 kilometer från bebyggelsen i Björsäter
och Lugnås kommer vindkraftsparken inte att bli påtaglig för
kringboende. Riktningen på områdets östra kant följer väg
E20:s riktning. Det ger en positivt inverkan på vindkraftverkens synintryck från vägen.
Området ligger inom totalförsvarets MSA-område. Samråd
ska därför ske med försvaret.
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Område K
Området ligger norr och söder om väg 202 mellan Mariestad
och Töreboda. Sjön Ymsen, tillsammans med Fredsbergs mosse
i norr och Jula mosse i söder, utgör riksintresse för naturvården.
Fredsbergs mosse är dessutom Natura 2000-område. Ymsen
är en viktig fågelbiotop. Omgivningarna består av odlingsbygd präglad av ett antal större herrgårdar. I nordväst höjer
sig landskapet och domineras av barrskog. Här finns också
resterna av den medeltida anläggningen Ymseborg. Ymsen
omfattas dessutom av landskapsbildsskydd. Inom området
ligger några mindre mossområden som omfattar nyckelbiotoper
av urskogskaraktär. Här finns även några mindre naturvärdesobjekt bestående av barrsumpskogar. Ett fåtal fornlämningar i
form av torpruiner, slagghögar och gränssten inryms i området.
Avståndet till närmaste bebyggelse är långt, minst 1 kilometer.
Med tanke på det bedöms det här vara liten risk för störningar
av exempelvis buller.
Området består av skog, som i landskapsbildsanalysen
bedömts som visuellt tålig. Marken ligger mellan 80 och 110
meter över havet och delas av vägen mellan Mariestad och
Töreboda. Troligen kommer verken inte att märkas på nära
avstånd från vägen. Möjligen kan de bli synliga om man rör sig
till fots eller med cykel. På håll kommer en vindkraftsetablering
att bli mest påtaglig från Ymsen och dess stränder. Från vissa
vägar i området kommer en av anläggningarna också att synas
på ett avstånd av två till fem kilometer. Vindkraftverken placeras
30–50 meter över Ymsens yta (nivåer upp till 120 meter över
havet) vilket gör att de förstärker topografin i landskapet.
Området ligger inom totalförsvarets MSA-område. Samråd
ska därför ske med försvaret.

Blå- och grönstruktur
Blåstruktur
Mariestad kallas Sjöstaden och vattnet är en viktig del av
kommunens struktur och identitet, både när det gäller Vänern
och Tidan. Vatten har i alla tider haft en avgörande roll för
utvecklingen av Mariestadsbygden, och vattentillgångarna är
fortfarande en viktig del av den goda livsmiljön.
Idag används vattenresurserna för många ändamål , exempel
vid som dricksvatten, för energiproduktion, fiske, båttrafik,
rekreation och bevattning samt som mottagare för dag- och
spillvatten. Hela kommunen avvattnas mot Vänern och Göta
älv, huvudflodområde 108 enligt smhi.
Två större vattendrag, Tidan och Friaån, rinner genom
kommunen. En mindre del i kommunens södra del avvattnas
via Sjöråsåns avrinningsområde. Vattnet i Tidan och Friaån
är näringsrikt. Halterna av kväve och fosfor är mycket höga.
Slamhalten är hög i båda vattendragen, och båda uppvisar
tidvis dåliga syreförhållanden. De höga näringshalterna beror
bland annat på utsläpp från avloppsreningsverk, bräddning,
enskilda avloppsanläggningar samt ytavrinning och läckage
från omgivande jordbruksmark.

Vänern
Vänern är Europas tredje största sjö. Cirka 850 kvadratkilometer av sjöns yta (ungefär 15 procent) ligger i Mariestads
kommun. Kommunens kust mot Vänern är cirka 140 kilometer lång. Då är inte stränderna runt de 22 öarna medräknade.
Vänerns största skärgårdsområde finns i Mariestads kommun.
Sjön är i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till de naturoch kulturvärden som finns (4 kap Miljöbalken). Vänern är
också av riksintresse för yrkesfiske. Sjön har strax under ett
40-tal fiskarter varav flera, exempelvis gös, är kommersiellt
intressanta. Det finns också rödlistade arter med behov av
bevarandeinsatser, och även förekomsten av insjölevande
laxstammar gör sjön speciell.
Vänern är reglerad. Vattnet förs mestadels in i Mariestadsfjärden söderifrån, genom Viksnässundet, och ut genom
Östersundet. Under vissa perioder kan riktningen in i Mariestadsfjärden vända så att inströmningen sker via Östersundet.

Vattenomsättningen i Mariestadsfjärden är hög – cirka 12
gånger per dygn. Omsättningstiden för hela Vänern är nio år.
Mariestadsfjärden är att betrakta som grund, med ett
maxdjup på cirka 12 meter. Många av stränderna är långgrunda
med ett vattendjup på två till tre meter flera hundra meter ut
från stranden. Förekomsten av långgrunda vikar med finkornigt bottenmaterial har, i kombination med ökande halter av
näringsämnen i vattnet och regleringen av sjön, skapat goda
förutsättningar för vass att breda ut sig mer än vad som anses
naturligt. I ett naturligt tillstånd regleras vassens utbredning av
årstidsvariationer i vattenståndet. Genom regleringen har de
naturliga variationerna minskat.
Undersökningar som Vänerns vattenförbund låtit utföra
visar att Vänerns stränder och skärgårdar sakta men säkert
växer igen av buskar och träd. Tidigare kala skär, öar och stränder förbuskas. Igenväxningen verkar ha utvecklats linjärt sedan
1960-talet och påverkar alla öppna ytor oavsett läge. Vänern
uppvisar också höga halter av kväve. Fosforhalten är dock låg
och sjön klassas därför som näringsfattig.

Tidan
Tidans avrinningsområde täcker en stor del av kommunen
och innefattar sjöarna Östen och Ymsen. Båda dessa är så
kallade lerslättsjöar och ligger delvis i Mariestads kommun.
Tidans nedre delar och mynningsområde är unikt på många
sätt. Tidan nedströms sjön Östen har av staten pekats ut
som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag när det gäller
naturvård, fiske och kulturmiljövård. Anledningen är att det
på sträckan finns lekområden för Tidanöringen. Naturvårdsverket väntas inom kort fatta beslut i ärendet, i samband med
en allmän översyn av riksintressena för naturvård i hela landet.
I Tidans nedre delar finns viktiga lekplatser för många av
Vänerns fiskarter, exempelvis Tidanöring, nors och den hotade
arten asp.
Under den senaste perioden har ett omfattande restaureringsarbete för att rädda och förbättra förutsättningarna
för Tidanöringen genomförts i Tidans nedre del. Det finns
fortfarande vissa vandringshinder i Tidan som hindrar öringen
från att nå andra potentiellt värdefulla lekområden längre
uppströms i åns vattensystem. I Mariestads kommun gäller
hindren bland annat kraftverksdammarna vid Nykvarn strax
norr om Tidavad, där dammen är så hög att fisken inte kan
komma vidare. Fiskväg saknas för närvarande på denna plats.
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ILLUSTRATION 2.40: Blå- och grönstruktur.
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Tillgängligt jordbrukslandskap
Tätortsnära naturmark
Tyst områdeen

Sjöråsån
Vristulven ingår i Sjöråsåns avrinningsområde. Sjön är försurningspåverkad. Sjöns tillflöden kalkas sedan 1982 med stöd av
statsbidrag. I Vristulven finns ett blandat bestånd av flodkräfta
och pestfri signalkräfta, samt ett stort bestånd av småvuxen
abborre. Fisket i Vristulven förvaltas av en fiskevårdsområdesförening och yrkesfiske förekommer inte i sjön.

Friaån
Norra delen av kommunen avvattnas via Friaåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår Fredsbergs mosse
och Börstorpsviken, två våtmarker med höga naturvärden.
Markanvändningen i området domineras av jord- och skogsbruk. Avrinningsområdet kännetecknas av en extremt låg
sjöandel, vilket innebär att vattenföringen i ån varierar starkt
under året.

Sjön Östen
Sjön Östen räknas som en av landets bästa fågelsjöar och är
sedan 1994 naturreservat. Reservatet är 1 432 hektar stort. Sjön
är populär för sina goda förutsättningar för fågelskådning.
Vid Östen lever många olika fågelarter, bland annat olika gäss,
svanar, änder och vadare. När isen släpper på våren brukar
sjön bland annat besökas av mängder av sångsvanar. Även
mer ovanliga fågelarter har setts vid sjön, exempelvis rödbena,
småfläckig sumphöna och gräshoppssångare.
Mars och april,när islossningen sätter igång, är bästa tiden
att besöka sjön för fågelskådning. Det finns fågeltorn och
fågelplattform att studera fåglar från – dessa nås från parkeringsplatsen vid Logården. Vid plattformen finns även en
handikapparkering.
Östen är en grund lerslättsjö med näringsrikt vatten och
riklig vegetation. Sjön får omfattande tillförsel av näringsämnen vilket, i kombination med att sjön sänkts flera gånger, har
lett till viss igenväxning. Flera av Östens strandängar hävdas
och hålls på så sätt öppna, vilket gynnar många fågelarter.
Åarna Tidan och Ösan rinner genom sjön. När betesdjur betar
i strandkanten bildas en öppen, vegetationsfri zon innanför
vassbältet. Denna ”blå bård” är en mycket produktionsrik
miljö där ungfåglar lätt finner föda.

Grönstruktur
Mariestad är en kust- och skärgårdskommun vid Vänerns
sydöstra kust, som till ytan inkluderar 600 kvadratkilometer
fastland och 900 kvadratkilometer vattenareal.
Kommunen har ett omväxlande landskap med olika karaktärstyper. Berggrunden består främst av gnejs – på Lugnåsberget med inslag av sandsten och alunskiffer.
Lugnåsberget är Västergötlands minsta platåberg och ligger
avlägset i kommunens sydöstra del. Berget omges av kuperad terräng, där stigar, grusvägar och täta skog lämpar sig för
friluftsaktiviteter.
I kommunens norra del har landskapet en mer bergig skogsbygdskaraktär. Runt Mariestads tätort finns flacka, sedimentfyllda och odlade slättområden– den så kallade Vadsboslätten.
Slättlandskapet framträder särskilt tydligt längs Tidans
dalgång, där jordbruket dominerar sedan lång tid tillbaka.
I väst präglas kommunen av ett vackert skärgårdslandskap,
bland annat Torsö skärgård. De moränklädda skärgårdsöarna,
med nationalparken Djurö längst västerut, är till stor del
barrskogsbevuxna med vissa inslag av lövträd och rik undervegetation.
Mariestad är rikt på naturmark, alléer, villaträdgårdar och
parker, vilket ger staden en grön karaktär. Det gör att staden
har sammanhängande grönkorridorer, som är värdefulla för att
hålla den biologiska mångfalden levande. I Mariestads tätort
finns relativt många tätortsnära naturområden samt parkmark.
Denna typ av natur är en resurs i grönplaneringen när nya
parker, gröna länkar och stråk utvecklas.
Naturen i och omkring staden har dessutom många olika

Vänerns strandskogar.
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Esplanaden ner mot Fisktorget och Tidan, foto: Stefan Svensson.

karaktärer. Det är viktigt både för den biologiska mångfalden
och för upplevelsen av en rik stadsmiljö. Här finns exempelvis
granskog, hällmarkstallskog, ekskog, lövskog, kärr, blandskog,
ängsmarker och Tidans å- och hagmarkslandskap.
Träd är viktiga ingredienser i den gröna stadsbilden. Mariestad
har en tradition med rikt trädbestånd, mestadels lindar men även
alm, rönn, lönn, oxel och hästkastanj. Exempelvis kan centralortens stadsalléer på Drottninggatan, Stockholmsvägen och
Esplanaden nämnas. Dessa skapar en fin entré och ger ett vackert
intryck över säsongerna. Domkyrkan med omnejd fungerar
också som en grön oas i staden, och bidrar till Mariestads stadsbild. De vägar som står lägre i hierarkin, exempelvis kommunens
övriga gator och gång- och cykelvägar, saknar ofta träd.

Naturmiljöer
Grönstrukturen i tätorterna bildas av alla grönområden, oavsett
vem som äger eller förvaltar marken. Det gäller allt från anlagda
parker och trädgårdar till skogsområden med mera. Grönstrukturen är viktig eftersom den bland annat bidrar till ett gott
lokalklimat, bättre luftmiljö och hjälper till att rena dagvatten.
Grönstrukturen är också en del av kulturarvet och utgör ett
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viktigt värde i stadsbilden.
Stadens och tätorternas grönstrukturer är också viktiga för att
dämpa klimatförändringarnas effekter – att ge det som brukar
kallas återhämtningsförmåga. Vid värmeböljor hjälper grönstrukturerna till att sänka temperaturen lokalt och minska kylbehovet
i byggnader. De avlastar också dagvatten vid skyfall samt vid
översvämningar av vattendrag, genom att fördröja och infiltrera
vattnet.

Gröna korridorer
Gröna korridorer är stora sammanhängande natur- och vattenområden som erbjuder en mångfald av funktioner, kvaliteter,
samband och upplevelser. Korridorerna är viktiga eftersom de
stärker möjligheterna till ökad biologisk mångfald, och samtidigt
skapar en sammanhängande struktur från landsbygden in mot
kommunens kransorter och centralort.
Gröna korridorer är värdefulla på flera sätt. De ger Mariestadsborna ökad tillgänglighet till naturen och gör dessutom att djur
och växter kan röra sig nära bebyggelsen och sprida sig långt in i
tätbebyggda områden. Denna funktion kallas spridningskorridorer. Större naturområden i dessa korridorer är särskilt värdefulla
för växt- och djurlivet.

För att säkerställa den biologiska mångfalden bör kommunen peka ut offentlig mark som spridningskorridor. Det är
idag osäkert hur väl spridningskorridorer fungerar i tätorterna.
Privata trädgårdar bidrar till spridning, men eftersom de är
just privata kan de inte säkerställas som gröna kopplingar.
Kommunen behöver därför kartlägga grönområdenas funktion
som spridningskorridorer respektive värdar för ekosystemtjänster.

Tätortsnära natur
Det är viktigt att stadens invånare har rekreationsområden
nära hemmet – närhet till naturområden eller parker är en
viktig del i en god boendemiljö. Men det är också viktigt att
det finns gröna parker och platser kring arbetsplatser, skolor
och förskolor. Naturen påverkar människors hälsa positivt,
bland annat när det gäller stressnivåer och blodtryck. Forskning visar att människors vanor av att vistas i naturen hänger
ihop med hur omgivningarna närmast bostaden är utformade.
Både Vänerns stränder och kommunens grönområden
ger förutsättningar för daglig kontakt med naturen. Många
bostadsområden i Mariestads kommun har naturen inom
gångavstånd och större friluftsområden inom cykelavstånd.
Dessa så kallade närnaturområden är viktiga även för skolor,
både på raster och i undervisning. Det ska understrykas att inte
alla gröna områden måste vara välskötta parker. Variationen
mellan vilt, välskött och ovårdat är viktig i sig.
Mariestad har de senaste åren, likt många andra svenska

städer, fått ett ökat exploateringstryck. Den positiva bebyggelseutvecklingen har främst resulterat i många nya bostäder i
centralorten. Därför är det ännu viktigare att säkra tillgången
till värdefulla naturområden. Exploatering för bebyggelse och
ny infrastruktur bör samspela med grönområden och naturvärden. Genom att variera bebyggelse med gröna rum kan
samhället utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Förutom de skyddade grönområden som finns med i
kommunens förordnanden (se del 3), finns ytterligare miljöer
som kommunen vill värna om eftersom de är värdefulla som
tätortsnära natur. Dessa grönområden är viktiga för att bland
annat skydda och återskapa biotoper i utvalda naturområden.
Nedan presenteras de tätortsnära naturområden som kommunen anser är viktiga att värna.

Ekuddens naturreservat
Ekudden har ett betydande naturvärde tack vare sin attraktiva
naturmiljö och sitt läge intill Mariestads bebyggelse. Ekudden
har fått sitt namn både från områdets gamla och vidkroniga
ekar och från sitt läge som udde i Vänern. Uddens placering
vid Tidans mynning gör området till länets enda i sitt slag.
Tidan avsätter finkornigt material längs de långgrunda stränderna, som är viktiga rastplatser för framför allt vadarfåglar.
Ekudden är idag ett populärt rekreationsområde som tar besökaren genom olika naturtyper. Den intilliggande Tegelängen
är en värdefull våtmark med ett rikt fågelliv. Under vår- och
höstflyttningar rastar varje år ett stort antal arter av vadare.
Några av dessa är hotade.

TILL VÄNSTER: Strandängar väster om Sjukhusbacken.
TILL HÖGER: Gångvägen mot Ekuddens naturreservat.
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Motionsspår vid Snapen, foto: Tuana Aziz.

Sandvikens naturreservat
Sandvikens naturreservat ligger fyra kilometer väster om
Mariestads centrum och omfattar cirka 45 hektar. Tack vare sin
centrala placering har området stor betydelse för rekreationen
för stadens invånare. I reservatet finns spårcentral och vandringsleder som erbjuder många sjöutblickar.
Området består till stor del av sand, och tack vare inlandsisens påverkan kan man idag se både flygsanddyner och
strandvallar. Sandviken är även en av Mariestads tätorts större
badplatser. Här finns en vidsträckt och långgrund sandstrand
som lämpar sig bra för barnfamiljer. Rör man sig vidare
kommer man snart till mindre stränder och klippor där hundägare, liksom besökare som vill sitta mer avskilt, kan finna ro.
I området finns toalett, grillplatser och volleybollnät. Sandviken har också ett 30-tal parkeringsplatser och ligger intill
Mariestads golfbana, där det bland annat finns en restaurang.
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Snapens friluftsområde
Snapen är ett stort och populärt rekreationsområde i Mariestads
tätort, fem kilometer från centrum. I Snapenskogen finns flera
motionsspår som lämpar sig för både promenader och löping.
När det finns snö prepareras även skidspår för längdskidåkning
här. Andra märkbara friluftsaktiviteter är bland annat svampoch bärplockning, ridning, tipspromenad och orientering.
Snapens badplats är en av Mariestads tätorts mest besökta.
Området är välskött och försett med grill- och rastplatser,
lekutrustning samt serviceanläggning med omklädningsrum,
toalett och bastu. Dessutom finns ett gemytligt kafé som drivs
av friluftsföreningen. Badplatsen fyller sin funktion även på
vintern, då det finns förutsättningar för skridskoåkning.

Tidan
Tidans kvillar är idag ett biotopskyddsområde. Dess värden

är dock betydelsefulla inte enbart för växt- och djurarter, utan
också för stadens invånare som använder området för rekreation.
Kvillarna utgör en strömsträcka med öar som delar upp vattnet i
olika grenar. Detta är mycket tilltalande för fiskar, som använder
platsen som lek- och uppväxtområde. Tidans kvillar ligger mitt
i stadens brus och är lättillgängligt eftersom det finns gång- och
cykelvägar på båda sidor om ån. Desto svårare är det att ta sig ut
på öarna, men det är också en del av områdets naturvärden. Trots
det centrala läget är området förhållandevis ostört och liknar
vildmark.

Sjukhusbacken
Sjukhusbacken ligger vid Vänerns strand, nordväst om Skaraborgs
sjukhus Mariestad. Idag är området populärt som pulkabacke när
vädret tillåter, men det nyttjas också för backintervallträning och
rekreation. Förutom backen är området flackt och svagt sluttande
mot Vänern. Området domineras av de tre naturtyperna rikkärr,
fuktängar och näringsfattig ekskog. Dessa naturtyper har höga
naturvärden och är betydelsefulla ur biologisk synpunkt.
På sommaren betar nötkreatur i området. Därför är området
inhägnat. Längs staketen följer en fin promenadstig, och för att
tillgängliggöra området har staketen försetts med övergångar som
underlättar passage in till betesmarken.
Sjukhusbackens område uppfattas som otillgängligt för de flesta
flanörer. Kommunen vill verka för att tillgängliggöra området
med enklare promenadstigar genom de olika naturtyperna, och
sätta upp informationstavlor som berättar om de värdefulla naturtyperna och dess arter.
Viss bebyggelse har också föreslagits vid Sjukhusbacken.
Kommunen har för avsikt att anpassa bebyggelsen så att platsens
naturvärden bibehålls så långt det är möjligt. Sammantaget är
kommunens vision att låta ny bebyggelse och befintlig natur
samspela och berika varandra.

Leksbergs backe
Leksbergs backe är ett välbesökt rekreationsområde och försett
med motionsslingor. Området ägs dels av Mariestads kommun,
dels av en allmänning. Skogen på allmänningen är cirka 200 år
gammal, medan åldern på kommunens skog varierar från 20 till
120 år. Tack vare att allmänningens tallskog har utvecklats under
lång tid finns rödlistade arter och höga naturvärden på allmänningen. Naturtypen är äldre barrskog belägen på en grusås, och
naturskogen tycks vara mycket välutvecklad. Området har höga

naturvärden med en stor mångfald av fåglar, kärlväxter, mossor
och svampar. Genom skötselarbete och restaurering vill kommunen verka för att gynna områdets biologiska mångfald.

Lillängsskogen
Lillängsskogen ligger i stadsdelen Johannesberg, i närheten av
flera bostadsområden. Terrängen i området är kuperad med tät
och levande skog. Området är lättillgängligt och dess motionsslingor används flitigt av hundägare och motionärer. Kommunen vill se till att skogen även i framtiden upplevs som en skog,
att den erbjuder skiftande miljöer och svarar mot det behov som
finns för utbildningssyfte. Ny bebyggelse ska integreras så att
skogens värden behålls.

Kohagen
Kohagen är ett betat lövskogsområde söder om Ekuddenvägen,
mitt emellan bostadsområdena Nya respektive Gamla Ekudden.
Naturvärdena är höga eftersom miljön präglas av lövsumpskog
och näringsfattig ekskog. Tvärs genom området går en omtyckt
gång- och cykelväg som ger områdets invånare stadsnära naturupplevelser på väg in mot centrum. Med tanke på att får betar i
området har kohagen hägnats in.
Studier av betande djur i stadsmiljö har visat på positiva
effekter för människa och samhälle. Bland annat ökar den sociala
interaktionen mellan grannar, liksom intresset för hållbarhetsfrågor och ekologi.

Rösslingen
Rösslingen är ett barrskogsområde norr om Ullervads samhälle.
Förutom barrskogen i norr präglas området av mindre myrmarker och i södra delen förekommer blandskog med främst tall,
björk och asp. Området är välbesökt av motionärer, som framför
allt går och springer i elljusspåret i Rösslingens södra del. Genom
det övriga skogsområdet slingrar sig gemytliga småstigar.

Lyrestads elljusspår
Området består av ett sammanhängande, kuperat skogsområde
med barrblandskog. Från högsta punkten till mitten har man
tilltalande utsikt över omgivningen. I området, som ligger i
närheten av Lyrestads skid- och pulkabacke, finns ett elljusspår
på 2,3 kilometer. När snön är tillräckligt djup spåras det för
längdskidåkning. Området är ett lättillgängligt, attraktivt strövområde med sociala naturvärden.
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Svenäs udde
I Sjötorps norra del finns Svenäs udde, som präglas av urskogsliknande skogspartier. Området är helt utan bebyggelse och har
stått orört under lång tid, vilket skänker området lugn. Vegetationen domineras av lövskog med flera större ekar och djurlivet
är rikt. Det finns också promenadstigar som Sjötorpsborna lätt
kan ansluta till.

Myggproblem vid sjön Östen
Sedan i början av 2000-talet har översvämningsmygg varit en
plåga för Odensåkers invånare vid sjön Östen. Sjön ligger i den
nordöstra delen av länet och i den möts Mariestads, Skövdes
och Törebodas kommungränser. Bygden har under flera år haft
problem med svårskötta strandbetesmarker och översvämningsmygg, som ställer till problem för både djur och människor.
Mycket nederbörd följt av en varmare period leder till invasion
av stickmygg runt sjön Östen. Den stora mängden mygg gör att
även fåglar undviker området, eftersom fågelungarna inte kan
skydda sig. Dessutom blir det outhärdligt för ortsborna att vistas
utomhus.
För att åtgärda problemen bildades geografiska projektgrupper
med kommunrepresentanter, markägare, lantbrukare, myggförening med flera. Projektarbetet resulterade i ett åtgärdsprogram
och Mariestads kommun ansökte dessutom om ett Lona-bidrag,
som hjälpte till att finansiera åtgärderna. Syftet med projektet var framför allt att göra bygden välmående igen genom
att minska förekomsten av översvämningsmygg, att förbättra
skötseln av landskapet och att stärka naturvärdena. Myggproblemet åtgärdades med myggfällor, som samlade in mycket stora
mängder myggkroppar (40 liter). Dessutom röjde man och
fräste markerna vid sjön, så att myggorna skulle förhindras att
lägga ägg.
Mariestads kommun anser att det är viktigt att se långsiktigt
på problemet och fortsätta att samråda om frågan. Kommunen
vill på så vis möjliggöra för samverkansformer som kan bidra till
att hålla myggproblematiken nere även i framtiden. Kommunen
kommer i samverkan med andra aktörer att ta fram en långsiktig
strategi för att bekämpa problematiken med stickmyggor kring
sjön Östen.
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Friluftsliv och fritid
Friluftsliv förklaras enligt definitionen: Vistelse utomhus i
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Möjligheterna till ett rikt friluftsliv är
stora i Mariestads kommun, Det betyder mycket för invånarnas livskvalitet och kommunens attraktivitet som bostadsort.
Särskilt goda är förutsättningarna för vattenanknutet friluftsliv.
Inom korta gångavstånd finns god tillgång till skog, öppen
mark och vackra sjöar. Här finns ofta iordningställda friluftsanläggningar med vandringsleder, skidspår och badplatser för ett
aktivt friluftsliv.
Utbudet av fritidsanläggningar är blandat, med idrottsarenor, en 18-håls golfbana, beachvolleybollplaner, tennisbanor
ute och inne, en speedwaybana, en frisbeegolfbana, skjutbanor och ridhus. De flesta anläggningar håller god standard.
Kommunen har också många vackra strövområden och
vandringsleder. Kartan visar vandringsleder inom kommunen:
Brommö, Pilgrimsleden, Biosfärsleden, Sjötorp–Harnäs–Surö
och Stenhuggarstigen (Lugnås).
Kommunens ambition är att verka för en friskare befolkning
genom att främja friluftsliv och möjliggöra nya aktiviteter som
uppmuntrar människor att vistas i naturen och på vattnet.
Friluftslivet når många samhällsgrupper och bidrar därför
till en levande landsbygd. Samtidigt fungerar det som en
viktig resurs för näringslivet. Mariestads kommun vill stärka
det befintliga friluftslivet genom att synliggöra kommunens
samlade kultur- och naturarv. Områden med höga friluftsvärden ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påverkar områdena negativt.

Opåverkade och tysta områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls, eller endast
obetydligt, är påverkade av exploateringsföretag eller andra
miljöingrepp ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan påverka områdenas karaktär (3 kap. 2 §
miljöbalken). Kommunen anser att tysta och opåverkade
områden är synonyma med varandra.
Idag utsätts invånare ständigt för buller i sin vardag. Det
finns få områden i Sverige – och i världen – som är helt
ostörda av buller. I översiktsplanen vill kommunen skapa
förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av Mariestads

Vy mot Brommö, foto: Erica Williamsson.

rika natur- och kulturmiljöer i bullerfria lägen. Målet är att
långsiktigt värna om bullerfria områden. Ljudmiljön är viktig
för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden och har stor
betydelse för att nå flera miljökvalitetsmål.
I Mariestads kommun som helhet är vägtrafiken den största
bullerkällan. Även tågtrafiken på Kinnekullebanan alstrar
buller. Mariestads kommun har i sin vindbruksplan pekat ut
tysta områden, som är skonade från bullerstörande verksamhet. De tysta områdena är ofta områden med särskilt höga
natur- och kulturmiljövärden, samt områden som är viktiga
för friluftsliv och besöksnäring. Samtliga dessa områden skulle
påverkas negativt av vindkraftverk eller annan bullerstörande
verksamhet.
Tre större, opåverkade områden har pekats ut som tysta
områden i kommunen. I dessa områden bör permanent
bullerstörande verksamhet undvikas. Tysta områden ger dock
inga begränsningar för tillfällig bullerpåverkan från exempelvis
arbetsmaskiner.

Skärgården

Torsöskärgården. Området fortsätter in i Götene, Lidköpings,
Säffle, Hammarö och Gullspångs kommuner. Skärgården har
stora värden för naturmiljö och friluftsliv. Hela området är
riksintresse för det rörliga friluftslivet. De flesta av öarna är
naturreservat.

Lugnåsberget
Här räknas skogs- och jordbruksområdet mellan E20 och
väg 26 in, inklusive Lugnåsberget och områden vid Vristulven. Skogsområdet fortsätter in i Götene respektive Skövde
kommuner. Områdets norra del har ett speciellt kulturlandskap med mycket höga skyddsvärden, och är utpekat både som
riksintresse och i det kommunala bevarandeprogrammet. I
söder ligger sjön Vristulven som har ett stort skyddsvärde och
som ingår i ett större skyddat område i Skövde kommun.

Sjön Östen
Området kring sjön Östen är utpekat som tyst område för att
värna den kulturhistoriska miljön och områdets höga naturvärden. Östen är en viktig fågelsjö.

Skärgården i Mariestadsområdet består av Vänern med
vattenområden samt Djurö, Brommö, Kalvöarna och delar av
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Markanvändningskarta

ILLUSTRATION 2.41: Markanvändningskarta.
Kartan finns som separat dokument i större skala.
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Tätortsområde
Detaljplan utanför tätort
LIS-område
Radbyar A/B
Vindbruk
Jord- och skogsbruksområde
Vattenområde
Tyst område
Område där Länsstyrelsen har
avvikande mening
(se granskningsyttrande)

DEL 3

Hänsyn

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

Natur- och
kulturmiljövärden

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Vissa öar lämnas för fri

naturutveckling. Ingrepp som kan påverka områdets värden
negativt: Omföring av lövskog till barrskog, dikningar, täkt,
schaktning, tippning och andra markarbeten, olämplig bebyggelse samt störningar av rörligt friluftsliv.

2. Hovden och västra Brommö
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000
Området är en del av Mariestads skärgård, och utgör den
västligaste delen av Torsö-ögruppen. Både Hovden och västra
Brommö har några av Vänerns mest välutvecklade och mångformiga sandformationer i strandmiljö. Området präglas av
både egenartad natur och särpräglad fågelfauna.
Karaktäristiskt för Brommö och Hovden är de vidsträckta
sandstränderna och på nordvästra Brommö finns de största
flygsanddyner som hittats i Vänerområdet. Det finns också
välutvecklade klapperfält med strandvallar på både Brommö
och på Hovden.

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

1
4

1. Kalvöarna

2

Riksintresse, naturreservat, Natura 2000
Kalvöarna tillhör Mariestads skärgård och ligger i kommunens norra del, norr om Torsö. Det är ett skärgårdslandskap
med ett par större och en mängd mindre öar.
Mellan de större Kalvöarna finns ett våtmarkskomplex med
välutvecklade strandzoneringar och flera ovanliga vegetationstyper. Dessa gör öarna unika.
De mindre öarna har dessutom ett mycket rikt fågelliv –
bland annat finns en koloni med skräntärnor. Kalvöarna
präglas av hällmarkstallskog och låga öar. Öarna består av
gnejs med lågt belägna hällar och sprickdalar.

3

5

7

ILLUSTRATION 3.1: Naturvårdsområden.
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6

Det unika skärgårdslandskapet och de vackra stränderna är
välbesökta av både turister och lokalbefolkning. Områdets landskapsbild, naturvärden och många sandstränder gör området väl
lämpat för rekreation.
Hovden och västra Brommö domineras av tallskog med rikt
djurliv. Öarna är viktiga häckningsplatser för bland annat fiskgjuse, storlom, strandpipare, småskrake och nattskärra.
De mindre öarna lämnas
till fri naturutveckling. Röjning av stränder är en förutsättning
för att långsiktigt bevara områdets naturvärden. Mariestads
kommun och Länsstyrelsen har ett pågående samarbete kring
detta. Naturvärdena på de mindre öarna påverkas negativt av
alla former av ingrepp – särskilt av täkt, schaktning och andra
markarbeten som skadar ytformerna. Ökat friluftsliv och olämpligt placerad bebyggelse kan också försämra naturvärdena.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

3. Ymsen med Fredsbergs mosse
Riksintresse, Natura 2000
Ymsen är en grund och näringsrik sjö med en riklig fiskproduktion. Det, i kombination med den intilliggande våtmarken
Fredsbergs mosse, gör att sjön lockar till sig många fåglar.
Fredsbergs mosse ligger nordost om Ymsen, men skiljs från
sjön av väg 202. Mossen är till stora delar orörd och har många
lågt liggande partier av tuvor eller strängar. Tack vare våtmarkens
speciella flora har mossen också viktiga naturvärden.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Ymsens vattenkvalitet ska

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

4. Djurö
Riksintresse, nationalpark, natura 2000
Djuröarkipelagen har ett isolerat läge mitt i Vänern och består av
ett 70-tal öar, holmar och skär. De mindre skären och öarna är

helt öppna. Området är säreget på grund av sitt isolerade läge
med ytterskärgårdar i sötvattenmiljö. Ön präglas av många
naturvärden, såsom rikt fågelliv och en inplanterad dovhjortspopulation.
Vissa av öarna är fågelskyddsområden och måsfåglarna
sätter en stark prägel på arkipelagen. På många öar kan man
se så kallade vitfågelkolonier, men också typiska kustfåglar
som havstrut och strandskata. Flera rovfågelarter, bland annat
fiskgjuse och lärkfalk, häckar på öarna.
Floran är artfattig, men särpräglad tack vare sina sällsynta
arter. På de flesta öar dominerar hällmarkstallskogen, men ett
fåtal lövträd finns också. Fältskiktet är också något artfattigt
och utmärks främst av torr risvegetation.
Djuröarkipelagens bergart är främst röda gnejser, med partier
av grå gnejs och grönstenar. Topografiskt präglas öarna av isslipade hällar med tydliga isräfflor och fraktionsbrott.
Skärgården lämnas i
huvudsak till fri naturutveckling och de mindre öarna förblir
ostörda under häckningstid. Friluftsliv hänvisas till de mindre
känsliga delarna.
Naturvärdena kan påverkas negativt av bland annat störningar och slitage från friluftslivet, samt av högt betestryck från
dovhjort.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

5. Lugnåsberget
Riksintresse, delvis naturreservat och Natura 2000-områden
Lugnåsberget ligger i kommunens sydvästra ytterkant och
är ett av Västergötlands minsta platåberg. Berget skiljer sig
dock från övriga platåberg eftersom både diabasen och de övre
kalkstens- och lerskifferlagren saknas. Här finns Europas enda
kvarnstensgruva, en viktig del i bygdens historia. Här tillverkade man kvarnstenar från 1100-talet ända fram till 1919. I dag
döljer lummig lövskog mycket av de gamla skrotstenshögarna,
som också är spår efter brytningen. Gruvan lever vidare som
turistattraktion – här finns både museum och guideturer.
När det gäller landskapsbilden framstår Lugnåsberget som
ett lövskogsrikt parti i en trakt som annars domineras av
barrskog. De mest värdefulla lövskogarna i området utgörs av
ekskogar och en del mindre bestånd av ask och alm.
Lugnåsberget är med sin småskaliga karaktär, sina lövklädda
hagmarker och gemytliga ängsmarker viktigt för rekreation
och friluftsliv.
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Fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker
och skötsel av landskapselement. Skogsbruk bör ske med stor
naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen. Det är
önskvärt att man restaurerar igenvuxna ängar och naturbetesmarker, samt omför planterad granskog till lövskog.
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, omföring av lövskog
till barrskog, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller
andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad
bebyggelse/anläggning.
Naturvärdena skulle också minska av bland annat gödsling
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför
åkermark, dikning eller annan markavvattning samt störning
av övervintrande fladdermöss i de gamla gruvgångarna. Att ta
bort delar av landskapselement, exempelvis stenmurar, skulle
också påverka negativt.
Vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis kalavverkning av
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:
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lövskog och avverkning av gamla och grova lövträd, är också
negativa faktorer, liksom att förändra artrika vägkanter och
vägslänter eller ta bort bergarter, mineral och fossiler.

6. Östen
Riksintresse, naturreservat, Natura 2000
I kommunens södra del ligger sjön Östen, en grund och
näringsrik lerslättsjö som också går in i Töreboda och Skövde
kommuner. Östens område omfattar 1 432 hektar och präglas
av stor biologisk mångfald. Området är naturreservat och
välkänt för sitt rika fågelliv.
Sjön är en mycket viktig länk i den kedja av rastlokaler som
gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning.
Under några veckor i samband med islossningen, som är tidig
på grund av kraftig genomströmning från Tidan och Ösan,
kan upp till 1 000 sångsvanar rasta vid sjön. Över 10 000 gäss
har noterats och antalet änder är ofta över 5 000. Även för de
flesta av de svenska vadarfåglarna är sjön och dess omgivningar

värdefull som rastplats under vår och höst. Östen är också en
attraktiv häckningslokal – ett 100-tal arter häckar i och vid
sjön.
Det rika fågellivet lockar många fågelintresserade till platsen.
Området präglas också av ett levande kulturlandskap. Här
finns spår av tidigare odlingsmönster och en rik variation av
åkrar och hagmarker, odlingsrösen och stenmurar. I sluttningen ner mot strandängarna finns spår av sjöns tidigare
strandlinjer.
Landskapet söder och öster om sjön består mest av stora,
öppna åkermarker med enstaka träddungar. Representativa
naturbetesmarker och slagna sötvattenstrandängar med
riksvärden finns kring större delen av sjön.
Sjön har sänkts flera
gånger, vilket gör den känslig för översvämning. Den är också
naturligt näringsrik, och ytterligare näringsämnen kommer
från bland annat markläckage, jordbruk och utsläpp från
samhällen.
En grund sjö växer lätt igen. För att främja fågellivet runt
sjön hålls strandängar öppna med bete och slåtter – det är
nämligen i den öppna zonen många fåglar finner sin föda.
I områdets skötselplan bör det finnas fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker,
slåtter av mader och skötsel av landskapselement. Skogsbruk
bör ske med fortsatt stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda
biotoper. Det är önskvärt att restaurera igenvuxna slåttermader
och naturbetesmarker.
För att bevara naturvärdena är det också viktigt att vårvattenståndet blir högre och varar längre.
Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad
madslåtter och/eller upphörd betesdrift, skogsplantering
på jordbruksmark, energiskogsodling på olämpliga ställen,
vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller andra markarbeten samt olämpligt placerad/anpassad bebyggelse/anläggningar.
Annat som kan minska naturvärdena är bland annat gödsling
av naturbetesmark, kemiska bekämpningsmedel utanför åkermark, dikning eller annan markavvattning, friluftsliv i känsliga
områden, borttagning av stenmurar med mera.
Naturvärdena skadas också av ändringar av vattendragens
sträckning eller bottenprofil, muddring och rensning, vattenuttag, utsläpp av försurande ämnen, tillförsel av organiska
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

gifter, närsalttillförsel, tungmetallnedfall eller utsläpp, överfiske och inplantering av främmande fiskarter.

7. Låstad-Binneberg
Riksintresse
Låstad-Binneberg ligger i kommunens södra del och gränsar
till Skövde kommun. Området utgörs av slättbygd med ett
brett bälte av parallella låga moräner, som har bildats under
isens framryckning. De så kallade De Geer-moränerna är
mycket långa och raka.
Fortsatt jordbruk bör
bedrivas samt skogsbruk med fortsatt stor naturvårdshänsyn i
skyddsvärda biotoper. Områdets värden kan påverkas negativt
av: Skogsplantering på jordbruksmark, dikningar, täkt, schaktning, tippning och andra markarbeten, vägdragningar samt
olämpligt placerad bebyggelse/anläggningar.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

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

Övriga naturskyddsområden
Natura 2000
(MILJÖBALKEN 7 KAP 28§) Natura 2000 är ett nätverk av
värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Natura
2000-områden utses i alla EU-länder för att motverka att
unika arter och livsmiljöer utrotas. Natura 2000 bygger på två
EU-direktiv: Fågeldirektivet och habitatdirektivet. I Sverige
finns cirka 4 000 utpekade områden.
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N

Naturreservat
Natura 2000
Nationalpark
Landskapsbildsskydd
Biotopskydd

Länsstyrelsen upprättar en bevarandeplan för varje område
och spelar en viktig roll för skyddet av områdena. I bevarandeplanerna beskrivs hur markerna förvaltas, och där har
hänsyn tagits till mark-, byggnads- och anläggningsarbeten
samt skogsbruksåtgärder (avverkning, röjning med mera).
Enligt miljöbalken krävs det särskilt tillstånd för åtgärder
som kan skada skyddade biotoper. Även åtgärder som görs i
anslutning till ett Natura 2000-område och som anses kunna
påverka området kräver tillstånd. I Mariestad finns 14 Natura
2000-områden enligt habitatdirektivet. Två av dessa (Fredsbergs mosse och sjön Östen) omfattas dessutom av fågeldirektiven.Sjön Östen är utpekat ramsarområde vilket innebär
att området är av särskilt värde för till exempel förekomst av
representativa, ovanliga eller hotade naturtyper och arter.

kan erbjudas fina upplevelser. Särskilda skötselplaner upprättas
och en skötselansvarig utses.
I Mariestads kommun finns två naturreservat som förvaltas
av kommunen: Gamla Ekudden och Sandviken. Övriga naturreservat förvaltas av länsstyrelsen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Minnesfjället
Surö bokskog – Bokskog
3. Kalvö skärgård – Skärgård i Vänern
4. Brommö skärgård – Skärgård i Vänern
5. Djuröarna – Isolerad skärgård i Vänern
6. Gamla Ekudden – Ekhage, strandäng
7. Svaneberg-Lilla Myran – Öppen betesmark, alkärr och
småvatten
8. Klosterängen – Lundartad skog
9. Dyrenäs Sjötorp – Betesmark
10. Lindbergs domänreservat – Gammal barrblandskog
11. Östen – Näringsrik slättsjö, fåglar
12. Fredsbergs mosse – Myrkomplex och högmosse
13. Greby backar – Betesmark
14. Hassle Grönebäck – Betesmark
1.

J.

2.

K.

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

(MILJÖBALKEN 7 KAP 4-8§)

L.
M.
N.
O.

Brommö skärgård
Furnäsudde domänreservat
Gamla Ekudden
Hästhagen
Kalvö skärgård
Karmossen
Klosterängen
Lindbergs domänreservat
Logården
Onsö skärgård
Sandviken
Surö bokskog
Vristulven
Östen
Lugnås kvarnstensgruvor

Naturvårdsområde
På grund av ändringar i miljöbalken har begreppet naturvårdsområde försvunnit. Områden som tidigare kallades naturvårdsområde är numera naturreservat. I Mariestad finns den
gamla benämningen kvar för sjön Östen på grund av administrativa anledningar.

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

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

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett begränsat
naturområde som har mycket stor betydelse för skogens
flora och fauna. Här finns det, eller kan det förväntas finnas,
rödlistade arter. Nyckelbiotoper inventeras efter vissa så kallade
signalarter och registreras av Skogsstyrelsen. I Mariestads
kommun finns 168 nyckelbiotoper. Många av dem ligger
runt Lugnåsberget och Torsö skärgård. Det finns dessutom
103 så kallade naturvärden – områden som inte helt uppfyller
kriterierna för nyckelbiotop, men som ändå bedöms ha höga
naturvärden. Dessa kan på sikt utvecklas till nyckelbiotoper.

(MILJÖBALKEN 7 KAP 11§)

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

livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara områden som är

av riksintresse för naturvård och använda dessa för att
berika den lokala livsmiljön.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade

värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat,
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för
biotoper.
ȫȫ Skötsel och bevarande av naturmiljöer kräver ett väl

fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga
berörda aktörer.
ȫȫ Områden med höga naturvärden och hotade arter ska

användas på ett sådant sätt att naturvärdena består och
arternas livsbetingelser förbättras.
ȫȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer,

eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och
berörda parter i övrigt.
ȫȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter

ska genomföras om behov finns och om det kan ske i
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på
området ska bevakas.

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

1. Mariestads stadskärna
Riksintresse, byggnadsminnen
Mariestads stadskärna med Gamla stan, fängelset och residenset utgör riksintresse för kulturmiljövård och är ett välbevarat
exempel på hertig Karls stadsgrundningspolitik. Området
representerar även strävanden inom kyrka och handel, 1600talets stadsregleringsambitioner och hur man byggde städer
under sent 1800-tal.
Det är mycket viktigt för stadens identitet och historia
att bevara domkyrkan och de oregelbundna kvarteren från
1500-talsstaden. Den annars rätvinkliga rutnätsplanen från
1693 är också en historiskt viktig aspekt.
Träbebyggelsen är välbevarad i Gamla stans nordligaste del
med kvarvarande inslag av byggnader från 1750-talet. Den
äldsta träbebyggelsen finns inte längre kvar. Området präglas
av småskalighet, kullerstensgator och välbevarade bakgårdar
från främst 1700- och 1800-talen. Vissa stadspartier uttrycker
även det sena 1800-talets esplanadstadsideal. Förvaltningsstadens ideal kommer till uttryck i residenset och fängelset.

2. Göta kanal
Riksintresse
Göta kanal invigdes 1832 och sträcker sig från Mem vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern. Kanalen är totalt 190,5 kilometer
lång, varav 87,3 kilometer är grävd kanal. Riksintresset för
kanalen berör Mariestads, Karlsborgs samt Töreboda kommuner.
Kanalen har historiskt varit en viktig transportled och är i
dag ett stort besöksmål för svenska och utländska turister. AB
Göta kanalbolag ansvarar för skötsel och drift av kanalen.
Området präglas av ett omväxlande och naturskönt kultur-

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

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

4. Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn
Riksintresse
Området ligger i anslutning till sjön Östen och speglar
Vadsboslättens bebyggelsehistoriska utveckling från järnålder
och framåt. Riksintresset baseras också på områdets värden
som både fornlämningsmiljö och kyrkomiljö.
I området finns flera järnåldersgravfält med högar, stensättningar och resta stenar. Kyrkbyar med bebyggelse från medeltiden och framåt karaktäriserar också platsen, liksom odlingsrösen, stenmurar och ovanligt välbevarade äldre byggnader.

5. Karleby
Riksintresse
I Karleby finns en av länets bäst bevarade bymiljöer, med
rundbyns typiska planmönster och höjdläge. Gårdsbebyggelsen härstammar från tiden kring laga skiftet 1856 och gårdarna
ligger i dag i stort sett på samma tomter som före skiftet.
Miljön präglas av ett äldre vägsystem och av jordbruksmarker
med stenmurar.

6. Lugnåsberget
Riksintresse
Lugnåsberget utgör riksintresse för både naturvård och
kulturmiljövård. Berget präglas av ett karaktäristiskt odlingslandskap, där kvarnstensbrytningen spelat en viktig roll för
bygdens ekonomi sedan tidig medeltid.
Kulturmiljön präglas av bebyggelsestrukturen runt Lugnås
kyrka, med omgivande jordbruksmarker, torpmiljöer och
åtskilliga unika lämningar efter kvarnstensbrytningen.
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9

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

När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden
skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte
får ändras. Även vård- och underhållsplaner kan tas fram för
byggnadsminnen. Följande byggnadsminnen finns i Mariestads
kommun:
1.

Fornminnen

2.

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

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

8
6

7

5

2
1

4
3

3.
4.
5.

Residenset
Fängelset
Zachauska gården
Mariestads teater
Bertha Petterssons hus

Stationshuset
Bageriet i kv Baggen
8. Katten 8
9. Odensåkers klockarbol
10. Stora Eks herrgård
6.
7.

Kyrkliga kulturminnen
I Mariestads kommun finns 22
kyrkor, de flesta med kringliggande kyrkogårdar som utgör
kyrkliga kulturminnen.

(KULTURMILJÖLAGEN 4 KAP)

Övriga kulturvärden
Byggnader som inte är
byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen men som ändå
har ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan omfattas av varsamhetskraven plan- och bygglagen istället. Kommunen kan genom detaljplaner och områdesbestämmelser skydda värdefull bebyggelse från förvanskning
genom planbestämmelser.
Lokal inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer har skett i etapper. Bland annat finns ett bevarandeprogram för Gamla stan från 1983, fragmentariska inventeringar av bebyggelsen i Mariestads tätort från 1990-talet och en
kommunövergripande inventering av landsbygden från 2003
(Göthberg).
Dessutom har Trafikverket gjort inventeringar av kulturmiljön när de utrett en ny dragning av E20. Inventeringar från
1980- och 1990-talet behöver uppdateras.
I den kommunövergripande inventeringen av landsbygden
pekas 27 områden ut med lokalt intresse för kulturmiljön. De
flesta av dem ingår redan i riksintressen eller förordnanden
för kulturmiljön och kyrkliga kulturminnen, men Mariestads
kommun vill också betona hur viktiga dessa områden är för
den lokala historiska förståelsen.
De områden som pekas ut i inventeringen och som inte är
riksintressen eller byggnadsminnen är:
(PLAN- OCH BYGGLAGEN 8 KAP 13§)

ILLUSTRATION 3.4: Byggnadsminnen i tätorten.
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(2) Corps-de-logi (större gård) från 1835
med omgivande park, mindre bostadshus och stor ekonomianläggning.
4. FJÄLL-SJÖBERG (4) Fjälls gårdsanläggning med anor från
1500-talet som kronohemman, och Sjöbergs gårdsanläggning med ursprung i 1600-talet samt omgivande odlingslandskap.
11. TJOS-FÅLEBERG (11) Två större gårdar med tillhörande
gårdsbebyggelse från sent 1800-tal. Ursprung i äldre
bybildning där ett par byggnader finns kvar – Stockastugan från 1700-talet och ett soldattorp.
14. DYRENÄS (14) Jordbruksby med omgivande jordbrukslandskap vid Vristulven. I byn finns bland annat en
ryggåsstuga från 1600-talet.
16. FRÖÅKRA OCH ANDERSTORP (16) Jordbruksbyar med
forntida ursprung öster om Lyrestad. Befintliga gårdar
från sent 1800-tal. Småbrutet och omväxlande odlingslandskap med skog.
23. BROMMÖ GÅRD (23) Disponentbostad från 1848, arbetarbostad, glasmagasin med mera från epoken Bromö
Glasbruk, 1803–1879. Odlingslandskap.
26. TRILLEHOLM (26) Gård på ö i Tidan med mangårdsbyggnad från 1787. Vattnet drev förr kvarnar och hammarsmedja. Fornlämningar och odlingslandskap.
2.

HASSLE SÄBY

Förutom ovanstående beskrivna skydd så gäller det generella varsamhetskravet för all bebyggelse i Sverige. Detta kan
förtydligas genom varsamhetsbestämmelser i detaljplan eller
områdesbestämmelse och gäller främst byggnader med ett
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt
värde. Utöver detta kan även skyddsbestämmelser användas
i detaljplan eller områdesbestämmelse. Skyddsbestämmelser
används främst för utpekad särskilt värdefull bebyggelse och är
ett förvanskningsförbud.

Kulturhistoriska vägar
1997 redovisade Vägverket och länsstyrelsen vägar med kulturhistoriskt värde i före detta Skaraborgs län. Vägarnas samlade
värde har bedömts efter tre olika kriterier.
Åtgärder som förändrar vägens karaktär, bredd, höjdläge och
beläggning bör undvikas. Även vägens närområde bör skyddas
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från åtgärder som förändrar karaktären i området. Vid artrika
vägkanter bör exempelvis dikning undvikas. Tre klasser har
redovisats där klass 1 har högst värde. I Mariestad finns Klass
1-vägar i Björsäter (R1009U), Karleby (R522U och R1314U),
Rörsås (R1097U), Odensåker (väg 2949) och på Torsö (väg
2977 och 2978).

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen anser att riksintresse för kulturmiljövård,

precis som övriga förordnanden för kulturmiljön, är
betydelsefulla för den lokala livsmiljön och historiska
förståelsen.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara riksintresset och

använda detta för att berika den lokala livsmiljön och
skapa en variationsrik bebyggelsemiljö i kommunen.
ȫȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering lyfta

fram och säkerställa kulturhistoriska värden.
ȫȫ Kommunen ska verka för att natur- och kulturvärden i

miljöer med stora kvaliteter bevaras eller förstärks.
ȫȫ Kommunen avser att inventera kulturhistoriskt värdefulla

byggnader och miljöer.
ȫȫ Kommunen avser att ta fram ett kommunövergripande

lokalt bevarandeprogram för kulturhistoriska miljöer av
lokalt intresse. Inom detta arbete är det av stor vikt att
”Förutsättningar för bevarande” beskrivs.
ȫȫ Kommunen ska verka för att de kulturhistoriskt

värdefulla vägarna behåller sina sträckningar och
kulturhistoriska värden.
ȫȫ Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig

bebyggelse och/eller infrastruktur.
ȫȫ Ny bebyggelse ska anpassas efter platsens

förutsättningar, t ex landskapsbild, historiska lämningar
i landskapet samt bebyggelsens karaktärsdrag, värden
och kvaliteter.
ȫȫ Inom områden för riksintresse för kulturmiljön ska

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

Göta kanal
Riksintresse
Göta kanal utgör tillsammans med Tiveden i Karlsborgs
kommun geografiskt riksintresse för friluftsliv och turism.
Området erbjuder både växlande, naturskönt landskap och
intressant kulturlandskap. Kanalen är internationellt känd och
är ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk och
turistmål.
Mellan Vänern och Vättern finns 22 slussar, varav 20 mellan
Hajstorp och Sjötorp. Forsviks bruksmiljö, Lanthöjden med
kanalens högsta punkt och Riksberg-Hajstorp med sju slussar
på mindre än en kilometer utgör tre av de mest intressanta
delarna. Gästhamnar finns bland annat i Sjötorp, Lyrestad,
Töreboda. Forsvik och Karlsborg.
Områdets utvecklade vandringsleder, cykelvägar, boendemöjligheter, intressanta natur- och kulturmiljöer och goda
förutsättningar för båt- och kanotsport bidrar till värdena.
Lövskogar, hagmarker och
rester av odlingslandskap bibehålls och hävdas. Stränder och
andra attraktiva områden hålls tillgängliga. Utveckla ekoturism, där besökarna reser till och i området med kollektivtrafik,
cykel, till fots, med kanot eller liknande. Samarbete med biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Utveckla turistpaket med resa, aktiviteter och boende. Förbättra vattenleder
för kanot och småbåtar på och i anslutning till Göta kanal.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

Vänern – Djurö, Brommö och Torsö
Riksintresse
Djuröarkipelagen är en ostörd och naturskön skärgård med
skyddade naturhamnar, möjligheter till bad i klart vatten och
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fin strövterräng. Det finns intresseväckande naturvärden knutna
till vatten och skärgård, och kulturvärden knutna till de tidigare
bosättningarna på Djurö. Många av öarna är orörda.
Brommö och Torsö, som med tillhörande småöar och skär
är en av Sveriges största insjöskärgårdar, har fina sandstränder i
olika väderstreck och en småbruten kustmiljö. Här finns många
viktiga natur- och kulturvärden knutna till vatten och skärgård,
och möjligheterna till omväxlande upplevelser är många.
På Brommö finns ett småskaligt nätverk av vägar och stigar
med goda förutsättningar för terrängcykling och vandring. På
vintern är isen mellan kobbar och skär idealisk för långfärdsskridskor.
I området ingår Vänern med en strandremsa från Viksnäsudde
i öster till Sandaviken och Gluggen i väster. Området inkluderar också de båda naturreservaten Varaskogen och Varan. På
fastlandskusten finns uddar med fina utblickar över Vänern.
Småskalig och grund skärgård ger goda förutsättningar för
grundgående båtliv. Det finns flera platser med små sandstränder insprängda mellan klippartier.
Karaktären av i huvudsak
opåverkat och oexploaterat område bevaras. Skärgården lämnas
i huvudsak till fri naturutveckling. Träd- och buskröjning kan
behövas på fågelskären. Naturvårdsinriktat skogsbruk utan
kalavverkning kan vara aktuellt i känsliga lägen. Lövskogar,
ängs- och betesmarker är viktiga inslag i landskapet.
Betande dovhjortar håller resterna av odlingslandskapet på
Djurö öppet. Tillgänglighet till stränder och andra attraktiva
områden behålls, och det kan bli nödvändigt att röja vass vid
sandstränder. Det är viktigt att området får behålla sin stilla och
orörda karaktär.
Att avverka stora mängder skog i strandnära lägen eller att
låta ängs- och betes-marker växa igen kan påverka friluftslivsvärdena negativt. Olämpligt lokaliserad bebyggelse, industrianläggningar och hinder längs stränder kan också skada värdena.
Anläggningar som påverkar områdets utseende (telemaster,
kraftledningar, vindkraft), täkter och andra markarbeten,
föroreningar, störande friluftsaktiviteter (till exempel snabb
motorbåtstrafik) och friluftslivsutnyttjande som orsakar sliter
och skräpar ned är andra exempel. Låga vattenstånd kan under
perioder begränsa framkomligheten för fritidsbåtarna.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE:

ILLUSTRATION 3.6: Riksintressen friluftsliv.

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

Ängs- och hagmarker

Rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§
Friluftsliv MB 3 kap 6§

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen anser att riksintresset för friluftslivet är

betydelsefullt för ett tillgängligt friluftsliv och för
att utveckla bland annat besöksnäring och lokala
boendemiljöer.
ȫȫ Kommunen avser att genom detaljerad planering

säkerställa tillgänglighet för friluftslivet och möjliggöra
balans mellan allmänna och enskilda intressen.

Tack vare kommunens välbevarade kulturlandskap finns
många miljöer med utpräglade ängs- och hagmarker kvar.
Ängs- och hagmarker har stora biologiska värden och är ofta
artrika på både djur och växter. Den biologiska mångfalden är
ofta helt beroende av att området brukas eller betas, och kan på
så sätt betraktas som levande kulturminnen.
Ängs- och hagmarkerna är betydelsefulla för landskapsbilden
och för att förstå hur kulturlandskapet växt fram. De är också
viktiga för att hålla landsbygden levande och främja turismen.
Att bevara ängs- och hagmarker innebär mycket skötsel och
kräver därför intresserade brukare. Inom EU:s landsbygdsprogram kan man få ekonomiskt stöd till sådan skötsel.

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

ȫȫ Kommunen anser att gränsdragningarna för riksintresse

för friluftslivet behöver preciseras i anslutning till
utpekade LIS-områden.

KLASS 1

ȫȫ Björsätersviken
ȫȫ Hovden och Brommö
ȫȫ Fågelöviken
ȫȫ Börstorpsviken
ȫȫ Stora och lilla Botten, mellan kalvöarna
ȫȫ Flarken och Flarkamossen
ȫȫ Slättemossen och Gristorpaviken
ȫȫ Sjön Östen (Ramsarområde)
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KLASS 2

Ställningstaganden

ȫȫ Stora Ek

ȫȫ Kommunen ska i planeringen förhålla sig till

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

Sumpskogar
En sumpskog är en skogsklädd våtmark. Sumpskogar är
mycket varierade och erbjuder därför rika livsmiljöer för
många växter och djur.
Sumpskogen innefattar all trädbärande blöt mark där mogna
träd har en medelhöjd på minst tre meter och där trädens
krontäckningsgrad är minst 30 procent. Sumpskogarna delas
in i tre huvudtyper: Myrskog, fuktskog och strandskog. I
Mariestads kommun finns sumpskogar framför allt i kommunens norra halva.

artskyddsförordningen.
ȫȫ Välbevarade naturmiljöer är betydelsefulla för den lokala

livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen.
ȫȫ Kommunen avser att skydda och bevara utpekade

värdefulla naturmiljöer inom nationalpark, naturreservat,
Natura 2000, fågelskyddsområde och skyddsområde för
biotoper.
ȫȫ Skötsel och bevarande av dessa områden kräver ett väl

fungerande samarbete mellan stat, kommun och övriga
berörda aktörer.
ȫȫ Områden med höga naturvärden och hotade arter ska

användas på ett sådant sätt att naturvärdena består och
arternas livsbetingelser förbättras.
ȫȫ Åtgärder för att restaurera och återskapa livsmiljöer,

eller för att utveckla naturvärden, ska genomföras när
det behövs för att gynna hotade arter. Sådana åtgärder
ska ske i samverkan mellan myndigheter, markägare och
berörda parter i övrigt.
ȫȫ Åtgärder för att motverka invasiva främmande arter

ska genomföras om behov finns och om det kan ske i
samverkan mellan myndigheter, markägare och berörda
parter i övrigt. Kommande lagstiftning och vägledning på
området ska bevakas.
ȫȫ Tätortsnära natur ska skötas så att naturvärden,

väl fungerande ekosystemtjänster och
rekreationsmöjligheter bevaras och utvecklas.
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Ängs- och hagmark
Objekt med naturvärden
Lövskog
Våtmarker
Sumpskog
Ramsarområde

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

Strandområdet vid Snapen, foto Erica Williamsson.
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Ställningstaganden
ȫȫ Strandskyddet ska värnas så att tillgängligheten till

stränder för allmänheten på sikt inte försämras och att
växt- och djurlivet inte påtagligt skadas.
ȫȫ I utpekade LIS-områden ska detaljerad planering ske

så att allmänna och enskilda intressen balanseras vid
bebyggelseutveckling.
ȫȫ Det utökade strandskyddet behöver differentieras i lägen

där bebyggelseutvecklingen får stöd av översiktsplanens
övergripande princip att förtäta bebyggelsen i anslutning
till befintlig infrastruktur och service.

ILLUSTRATION 3.8: Strandskyddsområden.

DEL 3 | HÄNSYN

173

Areella näringar
Jordbruk
Enligt miljöbalken är jordbruk av
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Lokaliseringsalternativ för ny bebyggelse på jordbruksmark ska
ytterligare preciseras i kommande detaljplanearbete baserat på
verksamhetens art och en samlad bedömning av lokal ekologisk, ekonomisk och social påverkan.
Jordbruket har dock inte status av riksintresse. Det innebär
att planeringsansvaret för hushållande med jordbruksmarken
ligger hos kommunerna, och ingen central myndighet bevakar
vilken jordbruksmark som skyddas från exploatering. Behovet
av att hushålla med åkermarken framhålls också i miljömålen,
både på nationell och regional nivå.
1971 gjordes en gradering av åkermark i hela riket av dåvarande Lantbruksstyrelsen. Graderingen var från 1-10 där 1 inte
var brukningsvärd mark och 10 var högklassig jordbruksmark
med hög avkastning. I Mariestads kommun finns i huvudsak
klass 3 mark och närmare Tiveden är marken av klass 2. De
stora jordbruksvärdena ligger framförallt i de stora sammanhängande slättlandskapen i den södra delen av kommunen.
Det genomsnittliga mark- och arrendepriset för jordbruksmark i Västsverige stiger men har inte hängt med i den
prisutveckling Sverige som helhet haft under den senaste 20
års-perioden. Andelen jordbruksmark i Mariestads kommun
har under samma period minskat från ca 17 300 ha till 16 800
ha vilket belyser det faktum att det är en värdefull resurs (källa:
Jordbruksverket, 2017).
(MILJÖBALKEN 3 KAP 4§)
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För närvarande finns inget samstämmigt planeringsunderlag
för att på ett rättvist sätt värdera jordbruksmarken. Av flera
anledningar är det problematiskt att bara använda några få
parametrar vid en jämförelse och värdering. För att få en mer
rättvist bild behöver underlaget både uppdateras och utvecklas
på regionnivå för att på allvar tjäna som planeringsunderlag.

Ställningstaganden
ȫȫ Ianspråktagande av jordbruksmark ska i första hand

ske i närhet av befintlig bebyggelse och samhällsviktig
infrastruktur.

Skogsbruk
Skogsbruk är av nationell betydelse
enligt miljöbalken. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Många av de skogliga natur- och kulturvärdena i Mariestad
är kopplade till platser med någon form av områdesskydd.
Tätortsnära skogar är starkt kopplade till sociala värden så som
rekreation och friluftsliv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också viktigt att inte försvåra möjligheten till ett
rationellt skogsbruk. Fler och fler produkter baserat på fossila
bränslen ersätts idag med produkter från skogen, så som plaster
och kläder. Växande skog fyller även en viktig funktion som
kolsänka och är viktig ur ett klimatperspektiv.
(MILJÖBALKEN 3 KAP 4§)

Ställningstaganden
ȫȫ Genom en medveten samhällsplanering ska kommunen

inte försvåra möjligheterna till ett rationellt skogsbruk.
ȫȫ Kommunen är positiv till utveckling av

skogsbruksmetoder som är skonsamma mot växt- och
djurarter samt bevarar ekosystemtjänster

ILLUSTRATION 3.9: Riksintresse yrkesfiske.

Vattenbruk
(MILJÖBALKEN 3 KAP 5§) Vänern och Ymsen är av riksintresse

för yrkesfisket och fritidsfisket. Riksintresset innebär att fisket
ska skyddas så långt det är möjligt, bland annat från övergödning och föroreningar.
Alla avlopp som mynnar i sjöarna ska på sikt vara godkända.
Utsläpp från båtar ska endast ske i hamnar med särskilt anpassade tömningsanordningar. I Mariestads Vänerskärgård finns
dessutom områden där många av Vänerns 38 fiskarter förökar
sig. Exempelvis är Mariestadsfjärden ett viktigt lekområde för
gös.
Sedan 2013 är Vänern samförvaltningsområde för fiske, där
fiskets intressenter samverkar. En fiskevårdsplan finns framtagen av länsstyrelsen. Kompensationsutsättning av lax- och
öring sker av Fortum enligt gällande vattendomar. Även
Laxfond Vänern och enskilda föreningar sätter ut fisk i syfte att
hålla uppe tillgången.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska arbeta aktivt för att bibehålla och

förbättra sjöarnas vattenkvalitet och fiskens lekområden,
begränsa tillförsel av miljögifter samt utveckla
möjligheterna att för fritidsfiske och yrkesfiske.
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Råvarutillgångar
och samhällsviktiga
verksamheter
Utvinning
Sand, grus och berg är viktiga resurser, inte enbart som byggnadsmaterial och för väg- och fyllnadsändamål. Förekomster
av berg och naturgrus har också avgörande värden för bland
annat grundvatten, landskapsbild, friluftsliv, kulturmiljö,
geologi och växtliv. En långsiktigt hållbar resurshantering är
därmed av stor betydelse.

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

Ställningstagande
ȫȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av

resursflöden och näringsämnen.

Bergtäkter
I Mariestad finns tre bergtäkter: Västra Kinneskogen, Börstorp–Råntorp och Brodderud. Bergtäkterna utgörs av brott,
där fast berg bryts för framställning av krossgrus eller makadam för väg- och fyllnadsändamål. Täkternas placering och
materialets relativt goda kvalitet gör att kommunen har en god
försörjningssituation vad gäller bergkross.
Tillgången på naturgrus i kommunen är begränsad. Bergtäkterna bör därför prioriteras framför nya grustäkter. Materialbanker och depåer för återvinningsmaterial och restprodukter
bör anordnas på lämpliga platser, exempelvis vid bergtäkterna.
Att den materialförsörjning som finns i kommunen grundas på bergtäkter ses som positivt, då det ligger i linje med
miljömålet att minska användningen av naturgrus (naturligt
sorterade sten-, grus- och sandjordarter). I regionen råder idag
brist på bergmaterial. Kommunen anser att det är av största
vikt att bryta färdigt en etablerad täkt, eftersom en sådan resurs
är mycket svår att uppbringa i exploaterbara lägen på rimligt
transportavstånd. Större byggnadsprojekt som vägar och
järnvägar kräver ofta stora volymer fyllnadsmassor av bergkross
eller naturgrus och av miljömässiga och ekonomiska skäl är det
värdefullt att sådant material kan hämtas lokalt.
Störningar från bergtäkter består av buller från borrning,
sprängning och krossverk samt från transport till och från
anläggningen. Bullerstörningarna minskar i takt med att
täkterna blir djupare och täktens egen skärmeffekt ökar.

Bergtäkt

Metsä Tissue AB

Bergtäkt
Biogas

ILLUSTRATION 3.10: Seveso-anläggningar.
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Industri
Område särskilt lämpligt för anläggning industriell produktion och där möjligheten att utnyttja
området för sådant ändamål bör eller ska värnas enligt miljöbalken. I Mariestad finns en förhållandevis stor andel tung
produktionsindustri, jordbruksföretag, bergtäkter och annan
miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Fyra av dessa är
klassade som Seveso-anläggningar vilket innebär att de hanterar en stor mängd kemikalier;
(MILJÖBALKEN 3 KAP. 8§)

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

Ställningstaganden
ȫȫ Försiktighetsåtgärder och stor hänsyn bör tas när

detaljplanering sker Seveso-anläggningar och andra
miljöfarliga verksamheters influensområde.

Energiproduktion
Områden som är särskilt lämpligt
för anläggning för energiproduktion och där möjligheten att
utnyttja området för sådant ändamål bör eller ska värnas enligt
miljöbalken. I Mariestads kommun finns inga riksintresseområden för energiproduktion. Däremot finns flera områden som
ur ett lokalt eller delregionalt perspektiv utgör samhällsviktig
infrastruktur.
Ett hållbart energisystem har sin grund i energieffektiv
samhällsplanering och förnybar energi med hjälp av nya
tekniska lösningar. Hela kommunens mark- och vattenområde
bör ses som ett energisystem med olika lokala förutsättningar.
Lösningar för staden, tätorterna och landsbygden ser olika ut.
Energisystemet ska också ses utifrån ett helhetsperspektiv –
från brukare, via nätet, till produktion och till lokal/regional/
global påverkan.
Fjärrvärme är den främsta uppvärmningsformen i Mariestad
och produceras av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Produktion av förnybar energi som exempelvis vind- och solanläggningar är mer ytkrävande, men är prioriterat av kommunen
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§)

inom det strategiska arbetet med industriell förnyelse.
Mariestad, Töreboda och Gullspång har ett tematiskt tillägg
till ÖP i form av en gemensam vindbruksplan från 2010. Planen
ger vägledning för framtida vindkraftsutbyggnad med avsikt att
begränsa den lokala miljöpåverkan som framtida utbyggnad ger.
I och med denna översiktsplan upphävs vindbruksplanen och
ersätts med den redovisning som görs i Del 2, Markanvändning.
Vindbruksplanen kommer dock fortsatt tjäna som ett fördjupat
planeringsunderlag.
Det finns olika typer av vindkraftsanläggningar enligt
lagstiftningen. Vindbruksplanen har enbart pekat ut lämpliga
områden för vindkraftsparker med B-tillståndsplikt (2 eller fler
vindkraftverk över 150 m, 7 eller fler vindkraftverk över 150 m).
Dessa är tillståndspliktiga medan enstaka vindkraftverk eller
mindre vindbruksparker med låg totalhöjd endast är anmälnings- och bygglovspliktiga. Detta innebär att regeln om 900
meters skyddsavstånd till bostäder endast gäller etablering av
B-tillståndspliktiga parker. Kommunens möjlighet att påverka
skyddsavståndet till bostäder (900 m) kommer genom Miljöbalkens 16 kapitel 4§, den s.k. ”vetorätten”.
Potentialen för energibesparingar är stor i befintliga byggnader. Besparingar är billigare än nyproduktion av energi och det
leder till minskad klimatpåverkan. Energibesparing bör inte ske
genom att energi med bra miljöprestanda växlas över till ökad
användning av energi med sämre miljöprestanda. Resurseffektivitet samt miljö- och koldioxidbelastning bör användas som
måttstock. Även när nya områden planeras bör dessa frågor stå
i centrum. Nya bebyggelseområden ska utformas med målet att
begränsa lokal, regional och global miljöpåverkan.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar

energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad
energi.
ȫȫ Kommunen ska genom arbetet med Test- och

demonstrationsplats Mariestad och industriell förnyelse
verka för en omställning till en cirkulär, biobaserad
ekonomi.
ȫȫ Kommunen avser att använda sitt veto när

vindkraftsetableringar med prövningsnivå B-verksamhet
föreslås med kortare avstånd än 900 m till
bostadsbebyggelse.
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Energidistribution
Kraftledningar
Genom Mariestads kommun går en större stamnätsledning
(400 kV) i nordöstlig till sydvästlig riktning. Stamnätsledningen ägs av Svenska kraftnät och utgör en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Generellt rekommenderas ett
byggnadsförbud för bebyggelse där människor vistas varaktigt om 130 meter från en 400 kV-ledning, 80 meter från en
220 kV-ledning och 20 meter från en 130 kV-ledning. Dessa
avstånd grundar sig på Socialstyrelsens bedömningsunderlag
samt Svenska kraftnät och Vattenfalls egna rekommendationer
som i sin tur bygger på försiktighetsprincipen och även innefattar elsäkerhetsaspekten.

Ställningstagande
ȫȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar

energiförsörjning och öka andelen lokalt producerad
energi.
ȫȫ Kommunen avser att följa det generella

byggnadsförbudet (130 m från 400-kV, 80 m från
220-kV, 20 m från 130-kV).
ȫȫ Kommunen avser att samråda med Svenska Kraftnät för

åtgärder inom 250 meter från stamnätsledningar.

Fjärrvärme
Idag har kommunen ett omfattande och tämligen modernt
fjärrvärmenät. I Mariestad produceras fjärrvärmen i huvudsak
av Katrinefors Kraftvärme AB (kkab). Bolaget ägs av kommunen tillsammans med Metsä Tissue. kkab ligger vid Tidans
västra strand. Oljeeldade reserv- och spetslastcentraler finns vid
kvarteret Pilen samt på Hantverkargatan 17.
Produktionen och distributionen av fjärrvärme kan komma
att påverkas av klimatförändringar. Det handlar framför allt
om risker relaterade till markstabilitet och översvämningar.
Katrinefors fjärrvärmeverk ligger längs med Tidan och kan
i framtiden påverkas av översvämningar. Förutom direkta
skador av höga vattennivåer innebär det en ökad risk för
erosion.

Kraftledning 400 kV
Fjärrvärmecentral

ILLUSTRATION 3.11: Kraftledning.
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Kommunikationer
De större vägar och järnvägar som går
genom Mariestads kommun utgör riksintressen för kommunikation. Tillgänglig, snabb och säker kommunikation är mycket
viktigt för kommunens utveckling.
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§)

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

Ställningstaganden
ȫȫ Utvecklade kommunikationer på land och vatten är

avgörande för kommunens utveckling.
ȫȫ Kommunen ska verka för att standarden på E20 och väg

26 höjs, samt för en modernisering av Kinnekullebanan
tillsammans med Trafikverket, Västra Götalandsregionen
och övriga berörda kommuner.
ȫȫ Vid detaljerad planering krävs att både nationella och

lokala intressen balanseras.

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

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

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

Sjöfartsled
Väg 26
E20
Kinnekullebanan

ILLUSTRATION 3.12: Riksintresse för kommunikationer.
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ILLUSTRATION 3.13: Yt- resp grundvatten.

Vatten- och avloppsförsörjning
Dricksvatten
Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads
kommun kommer från Vänern, som via Göta älv försörjer
totalt 800 000 människor med dricksvatten. Vänerns vattenkvalitet är god och klarar utan rening de flesta av kvalitetskraven för dricksvatten, men är naturligt något grumligt och
färgat. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger inom
kommunens verksamhetsområde för Mariestads kommuns
allmänna VA-anläggning och är därmed anslutna till det
kommunala dricksvattennätet.
Fastigheter utanför verksamhetsområde för Mariestads
kommuns allmänna VA-anläggning får sitt dricksvatten från
egna brunnar eller gemensamhetsanläggningar. Lindholmens
vattenverk är kommunens största och står för cirka 95 procent
av vattenproduktionen i kommunen. Lindholmen försörjer
Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hassle, Sjötorp, Lyrestad och
Böckersboda med dricksvatten. Det finns tre högreservoarer på
ledningsnätet och tre tryckstegringar.
Ett sätt för en kommun att skydda sina dricksvattentäkter på
är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att trygga dricksvattenförsörjningen både i
nutid och för kommande generationer. Ett skyddsområde är ett
område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsliga
för föroreningar. Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras
aktiviteter som riskerar att förorena eller på annat sätt skadligt
påverka vattentäkten.
Kommunen har vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Boterstena och Svaneberg, som försörjer Tidavad respektive Lugnås med dricksvatten. Det finns också vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Sjötorp, Hassle, Lugnås och
Böckersboda som inte längre är i bruk. Vattenskyddsområde
saknas för kommunens ytvattentäkt i Mariestadsfjärden.
Lämpliga riskreducerande åtgärder, exempelvis inrättande av
vattenskyddsområde, kommer att utredas. Kommunen ska
genom bland annat Vänersamrådet värna vattenskyddet och
aktivt verka för att vattenkvaliteten bibehålls eller förbättras.

Grundvatten
Sveriges geologiska undersökning (sgu) har tagit fram en
underlagskarta med kommentarer för grundvattenskydd i
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Yttvatten; sjöar/vattendrag
Grundvatten

Mariestads kommun. Kartan ger en överskådlig bild av infiltrationsbenägenheten till grundvattnet och var de rikligaste
grundvattenförekomsterna finns. Dessutom har sgu redovisat
karta och förteckning över de viktigaste brunnarna i kommunen.
Tillgången på grundvatten av hög kvalitet är begränsad. De
största och mest koncentrerade grundvattentillgångarna finns
i grusåsar, exempelvis Holmestads- och Björsätersåsarna i den
västra delen av kommunen, Låstadsåsen i den centrala och
norra delen samt Fredsbergsåsen i öster. Kommunens grundvattentäkter (vanligen en grävd schaktbrunn eller en smalare
rörbrunn) är Svanebergs vattentäkt, Boterstena vattentäkt
och Torsö vattentäkt. Fastställda vattenskyddsområden finns
endast för två av vattentäkterna.
Lugnås, Tidavad och Torsö vattenverk är grundvattenverk
och har lite olika reningsprocesser. Alla vattenverk använder
UV-ljus som en del av reningsstegen för att kontrollera bakterietillväxt samt klor som en extra säkerhet om det skulle komma
in bakterier i anläggningarna eller på ledningsnätet.

ILLUSTRATION 3.14: VA-anläggningar och åtgärder.

Vattenverk
Avloppsreningsverk
- behov av större åtgärder
- Planeras att tas bort
Befintlig spillvattenledning
Planerad spillvattenledning
Befintlig vattenledning
Planerad vattenledning
§6-område för utbyggnad 2016-2026
§6-område för utbyggnad 2026-

VA-anslutning efter 2026
VA-anslutning före 2026
VA-anslutna 2018
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Vid arbetet med kommunens klimatanpassningsplan analyserades huruvida kommunens grundvattentäkter skulle påverkas av klimatförändringarna. Av analysen drogs slutsatsen att
grundvattentäkterna i Mariestad inte skulle vara mer hotade
av varierande vattennivåer än vad de redan är idag. Redan idag
syns effekter såsom större variationer av nivåer i vattentäkter
och försämrad kvalitet på råvatten som används för produktion
av dricksvatten (både i grundvattentäkter och ytvattentäkt).
Generellt bidrar klimateffekterna till höga temperaturer, torka,
vattenbrist, höga flöden, översvämningar och skyfall, vilket
påverkar vattnets kvalitet och kvantitet negativt.

Dagvatten
De stora mängder dagvatten som uppstår i samband med
omfattande regn och skyfall kan inte alltid hanteras av
kommunens ledningsnät och riskerar att orsaka översvämningar. Att anlägga fördröjningsmagasin vid de ytor som ger
upphov till dagvatten är ett sätt att minska översvämningsrisken.
I områden med hög andel hårdgjorda ytor rinner stora mängder vatten snabbt till VA-nät och vattenförekomster. Detta är
ett problem idag. För att i framtiden klara av ökade mängder
nederbörd behöver man avsätta markreserver för fördröjning
av dagvatten. Vid förtätning är det viktigt att tidigt utreda
vilka platser som är strategiskt viktiga att spara och utveckla för
omhändertagande av dagvatten. I tätbebyggda områden är det
viktigt att dagvattensystemen inte är underdimensionerade i
förhållande till prognos om förväntad nederbörd.
Vid nybyggnation är det också viktigt att höjdsättning av
bostäder och gatumark sker så att ytavrinning kan ske via fria
vattenvägar till mottagare. Ytterligare en viktig aspekt vid
nybyggnation är kravet på dagvattenfördröjning från respektive fastighet. För att avrinningen ska ske på ett kontrollerat
sätt när andelen hårdgjorda ytor ökar behöver dagvattnet
fördröjas. Fördröjning ska eftersträvas så nära uppkomsten av
dagvattenflödet som möjligt.

VA-plan som tematiskt tillägg
Kommunen tog under 2016 fram en ny VA-plan. Planen
omfattar vatten- och avloppsförsörjning inom och utanför den
allmänna VA-anläggningens nuvarande verksamhetsområden. Planen pekar ut vilka delar av befintligt ledningsnät och
anläggningar som behöver förnyas och sätter ambitionsnivån
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för framtida åtgärder. Planen är att ersätta både avloppsreningsverket och vattenreningsverket i Lugnås med överföringsledningar till Mariestad. För att uppfylla kraven i lagen om
allmänna vattentjänster planeras utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen till nio områden som idag inte förses med
kommunala vattentjänster innan 2026, och ytterligare utbyggnad efter denna period.
Enligt VA-plan 2016–2026 ska Mariestads kommun arbeta
aktivt med att skydda de vattentäkter som förser kommunen
med kommunalt dricksvatten.
VA-planen används som ett gemensamt långsiktigt planeringsverktyg och utgör ett stöd vid detaljplanering, bygglovsgivning samt vid tillstånd till inrättande av enskilda avloppsanläggningar. Med hjälp av VA-planen ska även allmänheten
kunna få information om vilka planer som finns för VA-försörjningen inom olika delar av kommunen.
Underhåll och förnyelse av det kommunala ledningsnätet
ska ske på ett hållbart sätt. Detta för att minska förlusten av
renvatten på väg till kund, minska mängden tillskottsvatten
till spillvattennätet, verka för att minska förekomst av bräddningar och förebygga källaröversvämningar.
Kommunen har även en dagvattenpolicy från 2005. Policyn
gäller hantering av dag- och dräneringsvatten. Dagvattenpolicyn är under revidering och en ny förväntas beslutas under
2018.

Ställningstaganden
ȫȫ Det allmänna ledningsnätet ska bytas ut med en

förnyelsetakt av en procent per år.
ȫȫ Mariestads kommun arbetar aktivt med att uppfylla

lagen om allmänna vattentjänster genom utbyggnation
av den allmänna VA-anläggningen.
ȫȫ Kommunens vattentäkter ska skyddas så att hälsosamt

dricksvatten kan produceras även i framtiden.
ȫȫ Mariestads kommun ska utföra de åtgärder på vatten-

och avloppsreningsverk som krävs för att trygga en säker
reningsprocess även i framtiden.
ȫȫ Kommunen förordar kretsloppsanpassade

avloppslösningar och gemensamhetsanläggningar för
avlopp utanför kommunalt verksamhetsområde.

ILLUSTRATION 3.15: Återvinningsstationer.

Avfallshantering
Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till
en anläggning där det kan återvinnas eller förvaras. Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall och återvinning i Mariestad sedan januari 2016.
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 ochcirkulation av näringsämnen då restprodukten ersätter konstgödsel på åkermark och i jordar.
Sortering av matavfall har pågått från skolkök under ett
antal år. Insamlingen av matavfall från villor påbörjades under
2016/2017. Insamling av matavfall från flerbostadshus bedöms
vara helt uppstartad under 2018.
Bångahagens avfallsanläggning består idag aven återvinningscentral, mottagning och mellanlagring av farligt avfall
från hushållen, kompostering av trädgårdsavfall, omlastning av
hushållsavfall, mottagning av icke-farligt verksamhetsavfall och
sluttäckning av den fd deponin. Sluttäckningen utförs i enlighet
med av länsstyrelsen godkänd avslutningsplan. När sluttäckningen är klar kommer den före detta deponin vara en gräsbeklädd kulle med god avrinning av vatten. Arbetet samordnas av
AÖS, men bekostas av kommunen.
Från deponier kan utlakning av metaller och andra ämnen
ske, vilket kan skada mark samt yt- och grundvatten. Lakvatten
kring Bångahagen samlas därför upp och behandlas vid Mariestads reningsverk.
Buller från maskiner och transporter till och från anläggningen är en annan störningskälla. Vidare kan omlastning av
hushållsavfall medföra luktstörning.
I dagsläget finns det 15 återvinningsstationer i hela kommunen. Fler invånare och större miljömedvetenhet hos allmänheten kommer att ge behov av fler av återvinningscentraler och
verksamheter för återbruk. Det är viktigt att mark säkerställs för
detta. Kommunen strävar efter en ekonomiskt och miljömässigt
hållbar hantering av hushållsavfall och att säkerställa cirkulära

Återvinningsstation

flöden och slutna kretslopp för materialförsörjning. Kommunens målsättning är därför att all avfallshantering ska ske så att
utsläpp till luft och vatten minimeras. För att nå målet så strävar
kommunen efter att varje bostadsområde ska ha en 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 av en
samfällighetsförening, som bildas av fastighetsägarna i området. Tack vare den lokala hanteringen minskar bilberoendet.
Kommunen ska uppmärksamt följa forskning och utveckling
inom de kommunaltekniska systemen med inriktning mot att
använda uthållig och kretsloppsanpassad teknik.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar infrastruktur

för avfall, återvinning och återbruk.
ȫȫ Kommunen ska verka för att sluta kretslopp av resursflöden

och näringsämnen.
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ILLUSTRATION 3.16: Riksintresse för totalförsvaret.

Försvar
Mariestads kommun berörs delvis av det influensområde för
luftrum som finns runt riksintresset Karlsborgs 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.
Försvarets intressen kan framför allt påverkas av master,
vindkraftverk och andra höga byggnader. I hela landet ska
objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 50
meter inom tätort samrådas med försvarsmakten.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen avser att beakta riksintressen för

totalförsvaret i sin fysiska planering
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Miljö, hälsa, säkerhet
Planering av framtida mark- och vattenanvändning ska alltid
ta hänsyn till säkerhet och förebyggande av skador. Enligt PBL
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet. I vissa fall krävs att åtgärder görs för att reducera riskerna.
Det kan exempelvis handla om särskilda krav på markanvändning, skyddsavstånd eller byggnadstekniska åtgärder. Kommunen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig för bebyggelse
eller annan markanvändning, och länsstyrelsen har tillsynsansvaret över den kommunala planeringen.
Mariestads kommun arbetar aktivt för att säkerställa en
god beredskap för att hantera störningar i samhället. Betydelsefulla tematiska tillägg till ÖP för detta arbete är Risk- och
sårbarhetsanalys (antagen 2015) samt Klimatanpassningsplan
(antagen under våren 2017). De risker och hot som diskuteras
är plötsliga förändringar som elavbrott, störningar i telekommunikationer och datorstöd, översvämningar, värmeböljor och
liknande påkänningar. Förberedelserna inkluderar skriftliga
planer för hur störningar och kriser ska hanteras, samt krishanteringsövningar. Huvudinriktningen är att genom en framsynt
samhällsplanering och helhetssyn i det vardagliga arbetet förebygga hot och risker samt lindra konsekvenser av störningar
och olyckor.

Buller och vibrationer
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska Trafikverket och
kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga buller och
upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Mindre kommuner
(exempelvis Mariestad) bör istället redovisa i sina översiktsplaner var infrastrukturen ger bullerproblem. På det viset
visar kommunen tydligt var det krävs varsamhet eller särskilda
åtgärder i detaljplaneringen. Risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg bör också beaktas i planeringen.
De främsta bullerstörningarna kommer från väg- och
järnvägstrafik. Bullret inverkar på vår trivsel men kan också
påverka vår hälsa vid långvariga eller höga nivåer. Nationella
rekommenderade riktvärden gäller i hela landet. Vid tillämpning av dessa bör man ta hänsyn till vad som är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. Även industriverksamheter
kan orsaka buller och det kan behövas ett visst skyddsavstånd

till eventuellt närbelägna bostäder för att minska störningarna.
I kommunens bullersaneringsplan redovisas bullersituationen i
Mariestad. Den bör dock uppdateras.
I närheten av vägar och järnvägar kan vibrationer från
trafiken utgöra en olägenhet för boende och de som vistas i
närliggande lokaler. Vid planering av områden invid större
transportleder kan det dock krävas att vibrationer utreds i
samband med detaljplaneläggning och lovgivning. I Sverige
finns Svensk Standard (SIS) samt Trafikverkets riktvärden att
gå efter. Många kommuner följer det som anges av SIS och
anser att en måttlig störning är acceptabelt. Enligt SIS (SS
460 48 61) är det en måttlig störning när vibrationer uppmäts
till 0,1-1,0 mm/s vägd RMS. Över detta räknas som sannolik
störning. När Trafikverket bygger nya eller väsentligt bygger
om vägar eller järnvägar är riktvärdet att 0,4 mm/s vägd RMS
ska klaras nattetid. För befintlig bebyggelse gäller 1,0 mm/s
vägd RMS.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen

inte sker på platser som är utsatta för hälsofarliga bulleroch vibrationsnivåer.
ȫȫ Vid detaljplanering i utsatta lägen ska bullerberäkningar

redovisas enligt Boverkets riktlinjer.
ȫȫ Trafikverkets riktvärden ska följas: 0,4 mm/s vägd

RMS (nya områden) och 1,0 mm/s vägd RMS (befintlig
bebyggelsemiljö).

Strålning
Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat
rymden och marken. Strålning från elektromagnetiska fält
och radon kan påverka människors hälsa negativt.
Socialstyrelsen gav 2005 ut ett bedömningsunderlag för
elektromagnetisk strålning som översiktsplanens ställningstaganden grundar sig på. Enligt bedömningsunderlaget ser
man ingen riskökning under 0,4 mikrotesla. Det vetenskapliga
underlaget anses dock fortfarande inte vara tillräckligt gediget
för att man ska kunna sätta ett gränsvärde, men 0,4 mikrotesla har använts i många kommuner som utgångspunkt för
kommunernas riktlinjer. Det finns generella byggnadsförbud
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för bebyggelse där människor vistas varaktigt, läs mer på sidan
178.
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som skadar
hälsan. I bostäder kan den komma från tre källor: från marken
under och omkring huset, från byggnadsmaterial och från
vatten, framförallt från bergborrade brunnar. Den högsta
tillåtna radonhalten i byggnader enligt Boverkets byggregler,
BBR, är 200 Bq/m³. Livsmedelsverket har utfärdat gränsvärden för radon i dricksvatten.
I Mariestads kommun finns enbart mindre markområden
med förhöjd risk för radon.

Ställningstaganden:
ȫȫ Kommunen avser att följa det generella

byggnadsförbudet (130m från 400-kV, 80m från 220-kV,
20m från 130-kV).

Luftkvalitet
Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för
sex typer av ämnen i luft. De är kvävedioxider och kväveoxider,
partiklar (pm 10), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid.
Utförda mätningar och beräkningar visar inte på risk för överskridande av någon norm i Mariestad kommun. Kommunen
är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst som ansvarar för
övervakning. Kommunen utför även mätningar i egen regi.
Mätningar utförs månadsvis av partiklar samt återkommande
var tredje år för kvävedioxid och lättflyktiga organiska kolväten. Enstaka undersökning av metaller, PAH och bens(a)pyren
har utförts.
Mätningar av utsläpp av VOC, d.v.s. flyktiga organiska
föreningar, gjordes 2016 i Mariestads kommun och det
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framgick då att 60 % av utsläppen var lägre år 2013 än år 1990.
Utförda mätningar visar även att halterna sjunkit sedan 1990talet. Mätningar från 2004 och 2013 visar inte på någon risk
att miljökvalitetsnormen på 5 μg/m³ för bensen överskrids.
Halterna överskrider dock miljömålet på 1 μg/m³ i flera punkter. Mätningarna har dock genomgående genomförts under en
månad vintertid då halterna förväntas vara höga. Det är därför
oklart om miljömålet klaras eller ej.
Partiklar (PM10 och PM2,5) avser partiklar vilkas storlek är
mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer. Dessa kan bestå av
sot, damm, emissioner från motorer och lokala eldstäder eller
av naturliga partiklar som pollen och havssalt. Partiklar kan i
sig själva irritera andningsvägarna men dessutom kan de bära
med sig hälsoskadliga ämnen, såsom tungmetaller och tunga
kolväten, som fäster vid partiklarnas yta. Större partiklar fastnar i de övre luftvägarna medan mindre partiklar kan tränga
ned i lungalveolerna och vidare ut i blodbanorna. Höga halter
av partiklar kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Kvävedioxid (NO2) har sitt huvudsakliga ursprung i förbränning och har en stark koppling till fordonstrafik. Kvävedioxid
orsakar bl.a. astmabesvär, lungfunktionsnedsättning och
nedsatt infektionsförsvar. Kvävedioxid bidrar till ozonbildning,
övergödning och försurning.
VOC är ett samlingsnamn för flera olika lättflyktiga organiska ämnen. Det mest omtalade av dessa är bensen för vilket
det finns en miljökvalitetsnorm. Bensen är, liksom flera av de
övriga ämnena i gruppen, cancerogent och har sitt ursprung
från trafik och småskalig vedeldning.

Ställningstagande
ȫȫ Kommunen avser att övervaka och bibehålla en god

luftkvalitet.

Vattenkvalitet
Vatten är en viktig naturresurs för Mariestads kommun. Både
för växt- och djurliv men också som dricksvattenresurs. Rent
vatten i Vänern och Tidan och övriga vattendrag är viktigt för
naturupplevelser, fiske, bad, dricksvattenkvaliteten och för
turismen. För att trygga framtida generationers vattenresurser
så får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller kemiskt.
Framtagna miljökvalitetsnormer (MKN) anger gränsvärden
för vattnets status och är juridiskt bindande. I alla planeringssammanhang är det viktigt att utreda och minimera risker för
försurning och ökad näringstillförsel till vattendrag och sjöar.
En ökad andel hårdgjorda ytor i staden kräver genomtänkta
dagvattenlösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. I
Mariestad omfattas 6 sjöar och 15 vattendrag samt 8 grundvattenförekomster av fastställda miljökvalitetsnormer enligt tabell
2.1. De främsta anledningarna till att miljökvalitetsnormerna
inte nås är fysisk påverkan av vattendrag, t.ex. vandringshinder,
samt för höga halter av näringsämnen i vatten.
I kommunens vattenkvalitetsanalys från 2016, konstaterades att halterna av fosfor är låga i sjöarna Vänern, Unden
och Viken. Sjön Viken verkar dessutom ha en ökande trend.
Ymsen och Östen samt jordbruksåarna Tidan och Friaån har
höga till mycket höga fosforhalter. Alla tre vattendragen har
idag måttlig eller otillfredsställande ekologisk status med avseende på näringsämnen. Friaån, och möjligen även Tidan, ser
ut att ha en trend med ökande halter sedan slutet av 1990-talet.
Transporterna av fosfor i vattendragen ökar och därmed ökar
även risken för övergödning. Kommunen har dragit slutsatsen
att målet inte klaras idag.
Halterna av kväve är höga i Vänern, Ymsen och Östen.
Dessutom är kvävehalterna i Tidan och Friaån mycket höga.
I Ymsen verkar halterna ha ökat sedan slutet på 1990-talet. I
Tidan ser de däremot ut att ha minskat under samma period.
Transporterna visar en stillastående eller nedåtgående trend.
Vattendragen i Mariestad uppvisar, liksom de flesta vattendrag i södra Sverige, en tydligt ökande trend av vattenfärg och
grumlighet. Orsaken till detta är inte klarlagd, men teorier
pekar på klimatförändringar, förändrad markanvändning samt
minskad försurning som orsaker.
Det råder i nuläget bristande kunskap vad gäller förekomsten
av miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljö.

Utökad kunskap om dessa förekomster bedöms vara viktiga
frågor för framtiden med tanke på dricksvattenkvalitet, miljön
för djur och växter och för de badande på de kommunala
strandbaden
Kommunen deltar i övervakning av vattenkvalitet genom
Tidans Vattenförbund och Vänerns Vattenvårdsförbund.
EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa ska
vara av bra kvalitet. För att nå dit betonas EU:s ramdirektiv för
vatten (vattendirektivet), liksom vikten av en aktiv medverkan
från olika aktörer och allmänheten. Den kommunala översiktsplanen är ett grundläggande instrument för översiktlig
planering av vattenresurserna.
Besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram tas av
Vattendelegationen, som presenterar innebörden av miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvaliteten innebär att god ekologisk status, god kemisk status och
god kvantitativ status (grundvatten) ska uppnås till vissa år.
Åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god
status är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner.
Beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
inom Västerhavets vattendistrikt liksom åtgärdsprogram för
förvaltningscykeln 2016-2021 togs av Vattendelegationen den
13 december 2016. Programmet innehåller 8 punkter riktade
mot kommunerna. Dessa är:
1.

2.

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken
inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter
som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar
att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna ska bedriva tillsyn så att:
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att,
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan
påverkan.
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter
ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvali-
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3.

4.

5.

6.
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tetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas
omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så
att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av
näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande
ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på
grund av sådan påverkan. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från
enskilda avlopp, genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och
kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas,
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för
den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen.
Kommunerna behöver särskilt:
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller
där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn,
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats
före miljöbalkens införande och vid behov revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över
vattenskyddsområden,
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd
med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre
år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
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7.

8.

Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i
samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska
hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet
och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast
tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunens arbete med åtgärdsprogrammet för

Västerhavets vattendistrikt ska fullföljas.
ȫȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av

växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion
samt för att gynna den biologiska mångfalden.
ȫȫ För att trygga framtida generationers vattenresurser

får vattenkvaliteten inte försämras ekologiskt eller
kemiskt. Avloppsvatten och dagvatten behöver genomgå
tillräcklig rening innan det släpps ut. Alternativ till
hårdgjorda ytor ska eftersträvas där så är möjligt.
Skyddet mot oavsiktliga utsläpp bör förbättras vid
utveckling av nya verksamhetsområden och vid
infrastrukturprojekt.
ȫȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och

mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas
när så är möjligt.
ȫȫ Kommunen avser att genomföra projekt som leder till

att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, såväl Vad gäller
fysisk påverkan som vattenkvalitet, samt inarbeta dessa i
den fysiska planeringen.
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ILLUSTRATION 3.17 Primära och sekundära transportvägar för farligt
gods.

Farligt gods
Sett till de tekniska riskerna utgör Mariestads kommun en strategisk knutpunkt i Västra Götalandsregionen. Här möts vägar,
järnväg och sjöfart. En stor andel godstransporter passerar
genom kommunen (både på väg, järnväg, sjö och på Göta
kanal), däribland farligt gods. Mariestad har också verksamheter och förorenade områden som kan medföra risker för
omgivningen.
Primära transportleder för farligt gods är väg 26 och E20.
Hela det statliga järnvägsnätet kan vara aktuellt för transport
av farligt gods. Sekundära transportleder i kommunen är
väg 201, väg 202 samt del av Stockholmsvägen, Mariagatan,
Norra vägen, Katthavsvägen, Strandvägen, Hamngatan, del av
Marieforsleden och södra delen av Göteborgsvägen i Mariestads tätort.
Marieforsleden väster om Göteborgsvägen har upphävts som
sekundär led för farligt gods (2018-05-16 LST).
Kommunen tillämpar riskpolicyn ”Riskhantering i detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder av farligt gods”. Policyn slår fast att riskhanteringsprocessen ska tillämpas vid planering inom 150 meter från farligt
godsled. Avståndet gäller all typ av ny bebyggelse men behovet
av hantering varierar med platsspecifika förhållanden.

Ställningstaganden
ȫȫ Kommunen ska säkerställa att bebyggelseutvecklingen

inte sker på platser som är utsatta för risker från
transporter av farligt gods. Vid bebyggelseutveckling i
utsatta lägen ska åtgärder genomföras för att nå aktuella
lagkrav och rekommendationer.
ȫȫ Kommunen tillämpar riskpolicyn ”Riskhantering i

detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning
intill transportleder av farligt gods” (Länsstyrelsen,
2006) vid exploatering närmare än 150 meter från farligt
godsled.
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Klimatanpassning och
översvämning

i tätbebyggt område. Den totala nederbördsmängden per år
förväntas öka med 10–25 procent, framför allt vintertid. Med
tanke på den ökande temperaturen kommer nederbörden mer
sällan att falla som snö. Intensiv nederbörd i form av skyfall
Mariestads kommun påverkas av pågående och kommande
förväntas öka kraftigt. Den ökande nederbörden medför
klimatförändringar. Hur stora förändringarna förväntas bli
också större flöden i Vänern och Tidan. En översvämningsnivå i Vänern som statistiskt sett inträffar en gång per 100 år
beror på hur stora utsläpp som ligger till grund för beräkning(version
2017.1)
arna. Årsmedeltemperaturen förväntas öka med 3–5 grader
förväntas bli 20 centimeter högre år 2100 jämfört med idag.
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100-årsregn
Beräknad maxgräns
Vänerns högsta
beräknade nivå
ILLUSTRATION 3.18: Översvämningsrisk för Vänern och Tidan. Kartan redovisar Vänerns högsta beräknade nivå. Området
är indelat i fyra zoner som används i kommunens planeringsarbete.
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bebyggelse tar hänsyn till de ökade översvämningsriskerna.
Mer intensiv nederbörd medför också konsekvenser inom
många olika verksamhetsområden i Mariestads kommun.
Exempelvis påverkas bebyggelse, infrastruktur och tekniska
försörjningssystem. Dessa konsekvenser kan inte enbart hanteras genom att öka kapaciteten i ledningsnät för dagvatten. Det
krävs också åtgärder som förhindrar och fördröjer vattnets
väg ner i dessa nät. Den största utmaningen, som konstaterades i klimatanpassningsplanen för Mariestads kommun,
är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet.
Exempelvis är delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat
ens för dagens regnmängder. En ökad mängd skyfall medför
därför större problem om inte anpassningsåtgärder genomförs.
Ett annat exempel är fastigheter och andra konstruktioner
som ligger i områden med större översvämningsrisker från
Vänern och Tidan. När ny bebyggelse planeras och uppförs,
däremot, kan hänsyn tas till förväntade klimatförändringar.
Därmed minskar sårbarheten. I klimatanpassningsplanen har
det tagits fram ett åtgärdsprogram som, om det genomförs,
bidrar till att Mariestads kommun står robust mot de förväntade klimatförändringarna. Det är av stor vikt att kommunens
klimatanpassningsplan förankras och uppmärksammas inom
de olika kommunala verksamheterna. Kommunen avser att
för ny bebyggelse och ny markanvändning följa länsstyrelsens
rekommendationer, som här beskrivs: Översvämningszonerna
för Vänern är indelade i fyra zoner. Zonindelningen är kopplad
till riskgrad. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning
inträffar högst och i zon 1 är den lägst. En översvämningszon
definieras av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt
i markens nivå. Det innebär att zon 4 utgörs av intervallet
mellan medelvattennivån och 100-årsnivån, zon 3 av intervallet mellan 100-årsnivån och 200-årsnivån, och zon 2 mellan
100- årsnivån och beräknad högsta vattennivå. Zon 1 utgörs
av all mark över nivån för beräknad högsta vattennivå. Inom
markområden med stor sannolikhet för översvämning och
som hotas av 100-årsflöde (zon 4) bör det inte tillkomma
någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som
garage och uthus. Inom zon 2 och 3 kan samhällsfunktioner av
mindre vikt lokaliseras med vissa åtgärder. Inom markområden

med låg sannolikhet för översvämning och områden som inte
hotas av 100-årssflöde eller beräknad högsta vattennivå (zon
1) bör riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt
lokaliseras. Även sammanhållen bostadsbebyggelse bör placeras
ovanför nivån för beräknad högsta vattennivå.

Ställningstaganden
ȫȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av

växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att
minska risken för övergödning, ras/skred och erosion
samt för att gynna den biologiska mångfalden.
ȫȫ Kommunen anser att Vänerns dämningsnivåer med

naturanpassade tappningsstrategier ska säkerställas på
en nivå som inte äventyrar funktion och utveckling av
lokal bebyggelse och infrastruktur.
ȫȫ Kommunen avser att för ny bebyggelse och infrastruktur

följa länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning
och klimatanpassning.
ȫȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på

platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade
risker för ras och skred.
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Erosion

Förorenad mark

Risken för ras och skred är en funktion av släntgeometri,
jordarter, vegetationstyp, grundvattenförhållanden och mänsklig aktivitet. Generellt kan sägas att risken är störst vid stränder,
raviner och sluttningar med fina jordarter.
I dagsläget finns ras- och skredrisk framför allt utmed vissa
delar av Tidan. Det finns också områden nära Vänern som
består av så kallad utfyllnadsmark, där stabilitetsproblem i
form av sjunkhål kan inträffa vid översvämningar. Mariestads
kommun ligger i ett område som enligt Statens Geotekniska
Institut (sgi) har medelhöga risker för ras och skred.
Lutningsanalys för skred i finkorning jordart utförd av
Statens geologiska undersökning (sgu) i samverkan med
sgi visar att vissa områden i kommunen bör betraktas som
aktasamhetsområden. Dessa områden påverkar inte utpekade
områden för ny bebyggelse.
Enligt kartläggning av potentiellt hög eroderbarhet från sgi
framträder att det i två utpekade LIS-områden kan förekomma
risker för erosion. Dessa områden är Sundsören/Ekenäs samt
Snapen. En detaljerad undersökning av ersionsionsrisk ska ske
vid utbyggnad av dessa områden.
Hur riskerna för erosion, ras och skred utvecklas i takt med
ökad nederbörd, högre nivåer i Vänern och flöden i Tidan är
svårt att bedöma. Det är dock sannolikt att riskerna kommer
att öka.

Behovet av både bostäder och arbetsplatser i Mariestad ökar.
Med ansatsen att förtäta redan utbyggda områden kommer
intresset för att exploatera förorenade områden att bli större.
All exploatering måste vara hållbar. Miljö- och hälsorisker
vid förorenade områden måste därför bedömas ur både kort
och långt tidsperspektiv. Kommunen måste också verka för att
efterbehandlingsåtgärder vidtas i alla mark- och vattenområden som är så förorenade att de medför oacceptabla risker för
hälsa, miljö eller naturresurser. Miljöbalkens bestämmelser
gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som
är så förorenade att det finns risk för människors hälsa och
miljö. I egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare
har kommunen i vissa fall även ett direkt ansvar för att åtgärda
förorenad mark.
I Mariestads kommun finns ungefär 60 misstänkt förorenade
områden. Information om förorenade områden identifieras
och hanteras med hjälp av kommunens miljö- och byggavdelning. När detaljplaner och exploateringsärenden tas fram
ansvarar planavdelningen för att utreda om markförhållanden
är lämpliga för byggnation. Miljöavdelningen ansvarar för att
inventera pågående verksamheter och är tillsynsmyndighet för
de flesta objekt i Mariestads kommun.
Med tanke på att översvämningar förväntas bli vanligare
utgör risken för läckage från förorenade områden ett hot, genererat av den höga grundvattenytan. Läckage av föroreningar
kan vara hälsofarligt. Det finns i kommunen runt 15 områden
med konstaterade eller misstänkta föroreningar som skulle
översvämmas vid ett 100-årsflöde i Tidan eller av en vattennivå
i Vänern på +46,46m (rh2000). Känsliga områden är Katthavet, Mariestads hamnområde och Haggården.

Ställningstagande
ȫȫ Skyddszoner längs med Tidan och Friaån i form av

växtlighet bör anläggas på lämpliga platser för att
minska risken för ras, skred och erosion.
ȫȫ Kommunen ska verka för att bebyggelse lokaliseras på

platser som inte berörs av klimatförändringarnas ökade
risker för ras och skred.
ȫȫ Kommunen avser att för nya områden följa strategier

som beskrivs i kommunens klimatanpassningsplan.
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KARTA 3.19: Kända förekomster av markföroreningar.

Ställningstaganden
ȫȫ Kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och

mikroplaster bör följas och förbättras. Teknikutvecklingen
för rening av dessa ämnen bör också följas och tillämpas
när så är möjligt.
ȫȫ Kommunen ska verka för att förorenade markområden

åtgärdas.
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Hänsynskarta

Förordnanden
Naturreservat
Natura 2000
Nationalpark
Strandskydd
Naturvärden
Fågelskyddsområde
Skyddsvärda träd
Riksintressen
Byggnadsminnen
Fornlämning
Kulturmiljövård
Friluftsliv
Naturmiljövård

ILLUSTRATION 3.20: Hänsynskarta
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Övriga natur- & kulturvärden
Nyckelbiotop/ Biotopskydd
Sumpskog
Landskapsbildsskydd

DEL 4

Strategiska projekt
och fortsatt arbete

Planeringens
genomförande
Principer, strategier och åtgärder
Översiktsplanens mål är att skapa lokalt handlingsutrymme
för att hantera framtida förändringar. För att vidga det lokala
handlingsutrymmet krävs ett proaktivt planeringsarbete
som driver genomförandet av planen. Förändringar skapar
förutsättningar för lokal utveckling och säkerställer hänsyn
till både allmänna och enskilda intressen. I fördjupningar och
utredningar som legat till grund för översiktsplanen presenteras användbara strategier för att guida den kommunala
planeringen och överbrygga glappet mellan planering och
genomförande. Dessa delar har arbetats in i översiktsplanen
och förädlats med hela kommunens utveckling som utgångspunkt. På så vis kan kommunens olika delar och utvecklingsområden bidra med sina resurser till kommunens utveckling.
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Mariestad pekar
ut tre övergripande principer för tätortens utveckling. De tre
principerna är: Aktivera och synliggöra Vänerns och Tidans
strandområden; Koncentrera nya funktioner till områden med
bäst förutsättningar för handel och service; Tillgängliggöra
tätortens delar på nya sätt genom att skapa nya fysiska kopplingar mellan stadens olika bebyggelseområden. Principerna
från FÖP Mariestad har arbetats in i översiktsplanen. FÖP
Mariestad upphävs i och med antagandet av ny översiktsplan
men kommer att fungera som kunskapsunderlag i planeringen.
Förutsättningar skapas på så vis gemensamt för att stärka
tätortens kvaliteter, motverka segregation och säkerställa en
långsiktigt hållbar utveckling. Som stöd för att genomföra
den fördjupade översiktsplanen för tätorten finns särskilda
nyckelprojekt som ska driva planeringen framåt och stärka den
lokala utvecklingen. Liknande tankegångar ligger även bakom
översiktsplanens genomförandestrategier. Dessa pekar ut ett
antal strategiska projekt för att utveckla kommunen enligt
visionen och översiktsplanens målsättningar. I de strategiska
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projekten har landsbygdsstrategins åtgärder arbetats in. Dessa
åtgärder är: Arbeta med gestaltning i de mindre orterna;
Förbättra kollektivtrafiken; Främja entreprenörer; Fortsätta
utbyggnaden av fibernät; Skapa förutsättningar för byte mellan
olika trafikslag och hållbart resande; Skapa förutsättningar för
boende.

Genomförandeorganisation
För att genomföra de strategiska projekten och därmed
översiktsplanens intentioner krävs resursförsörjda strukturer
som stödjer den lokala utvecklingen. Framför allt är det viktigt
att kommunen formar en organisation för att genomföra
översiktsplanen, där samverkan sker mellan olika sektorer
och mellan politik och tjänstemän. Offentlig sektor på både
kommunal, regional och nationell nivå behöver också arbeta
gemensamt, och tillsammans med näringsliv, ideell sektor,
invånare och andra lokala aktörer. Både för att synliggöra de
konkreta utmaningar som behöver åtgärdas och för att ta reda
på hur utmaningarna kan lösas så att den kommunala och
lokala utvecklingen samtidigt stärks. I detta tvärsektoriella
samarbete bör även arbetet med sociala konsekvensanalyser
utvecklas i tidiga skeden.
Även i kommunens klimatanpassningsplan och bostadsförsörjningsprogram finns förslag på åtgärder som ständigt behöver finnas med i den fysiska planeringen. Klimatanpassningsplanen redovisar detaljerade åtgärder som utarbetats under
rubrikerna: Liv och hälsa; Vattenmiljö; Naturmiljö; Jordbruk;
Stadsplanering och exploatering; Infrastruktur; Kulturmiljö;
Fastigheter; Dricksvatten; Dagvattenhantering och avlopp.
Kommunens mål är att sektorerna ska använda översiktsplanen
som underlag för sin verksamhetsplanering.

Strategiska projekt
Sammantaget ger översiktsplanens principer, strategier och
åtgärder god ledning i det kommunala planeringsarbetet. I
arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen har
också ett antal strategiska projekt identifierats. Dessa behöver
påbörjas för att säkerställa en positiv utveckling av kommu-

nen. Projekten ses som strategiska delar i den översiktliga
planeringen eftersom de, förutom att bidra till att översiktsplanen genomförs konkret, också utvecklar kunskaperna i hur
nya kompletterande planeringsmodeller kan utformas. De
strategiska projekten är därmed kunskapsintensiva projekt
som kräver att kommunen organiserar sig i nätverk med privat
sektor, regionala och nationella aktörer samt med utbildningsoch forskningsinstitutioner.

1. Industriell förnyelse
Mariestad är en kommun där stora samhällsutmaningar
som tuffa klimatmål, en sårbar arbetsmarknad och behov av
industriell förnyelse vänds till möjligheter. Vi är del av ett
biosfärområde och därmed också ett modellområde för hållbar
samhällsutveckling. Med mod och handlingskraft tar Mariestad tillsammans med näringsliv, akademi och organisationer
ett helhetsgrepp för att skapa en hemmamarknad där lokala
företag utvecklar framtidens produkter. Test- och demonstrationsplats Mariestad arbetar för hållbara transportlösningar
och energisystem. Tillsammans med Lunds universitet testar
Mariestads kommun ny teknik för laddning på väg – ett
system som möjliggör laddning av olika typer av helelektriska
fordon. Satsningen har ett tydligt näringslivsperspektiv – på så
vis kan omställningen till elfordon bidra till industriell förnyelse, nya arbetstillfällen och en hållbar miljö.

2. Utvidgad lokal arbetsmarknad
Att utvidga den lokala arbetsmarknadsregionen är centralt för
utvecklingen av Mariestads kommun. För att befolkningen ska
öka är det viktigt med fler arbetstillfällen.
En vidgad lokal arbetsmarknad är också viktig för att stödja
det lokala arbetslivets kompetensförsörjning och höja konkurrenskraften i kommunens näringsliv. För att stärka den lokala
arbetsmarknadsregionen är det viktigt att pendlingsmöjligheter bibehålls i nuvarande starka stråk, men kommunen behöver
också arbeta offensivt för att öppna för mer pendling i svagare
stråk. För att bredda den lokala arbetsmarknadsregionen är det
betydelsefullt att utveckla kopplingar och pendlingsmöjligheter mot Värmland och Örebro vidare mot Mälardalen. Förbättrade resmöjligheter mot Lidköping och vidare mot Trestad,

genom ökad turtäthet och förkortade restider, är också viktiga.
Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan, Västra stambanan, väg
26, E20 och väg 44 är central infrastruktur i detta arbete. Ett
annat betydelsefullt delprojekt att öka möjligheterna att resa på
stambanan mot Örebro samt mot Kristinehamn och Värmland
på regiontrafikens periodkort.
Men ökade resmöjligheter räcker inte. Det är också nödvändigt att aktivt överbrygga de historiska barriärer som finns i
Tiveden. Här kan det vara betydelsefullt att utveckla mediebevakning och samverkansprojekt. Andra viktiga delar är att se
över den fysiska gestaltningen av bytespunkter mellan trafikslag för att på så vis öka komforten under resorna. Flera av
dessa bytespunkter ligger utanför Mariestads kommun.
Det är därför avgörande att genom Skaraborgs samhällsbyggnadskollegium och tillsammans med andra regionala aktörer
och statliga myndigheter arbeta med dessa frågor. Kommunens
mål är att korta restiden till Lidköping till under 30 minuter
och till Örebro på under 90 minuter. Ett långsiktigt strategiskt
projekt för Mariestads kommun är att prioritera aktivt arbete
för att säkerställa investeringar i den mellanregionala infrastrukturen.

3. Demonstrationsplats samhällsbyggnad
En stor utmaning för planeringens konkreta fysiska genomförande är att det finns strukturella begränsningar i dagens
samspel mellan offentliga och privata aktörer. Den svenska
planeringsmodellen utgår från att kommunerna planerar och
offentliga/privata aktörer genomför planeringen. Modellen
fungerade bra från slutet av 1940-talet till början av 1990-talet.
Den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten var då
jämn i de flesta kommuner. Men efter att befolkningsutvecklingen därefter stagnerat i alltfler kommuner, med svagare
ekonomisk tillväxt som följd, har marknaden visat sig mindre
villig att agera genomförare. Samtidigt har avregleringar och
bolagiseringar av offentlig sektor begränsat handlingsutrymmet. Samhället har därmed fått begränsad förmåga att säkerställa planeringens genomförande i geografiska sammanhang
med relativt svag ekonomisk tillväxt.
Den ekonomiska tillväxten finns i Mariestads kommun. Men
avkastningen per investerad krona är ofta svagare än i områden
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med en starkare marknad, vilket gör investeringstakten lägre.
Därmed blir den fysiska planeringen begränsad i sina möjligheter att styra samhällsutvecklingen och se till att det råder
balans mellan intressen samt perspektiv på hållbar utveckling.
Utmaningarna beror också på strukturella inlåsningar, där
finansiering i lägen med svagare tillväxt ofta blir problematisk.
I Mariestads kommun innebär det exempelvis svårigheter att
få lån i vissa lägen, vilket begränsar möjligheterna att driva
den lokala utvecklingen. En begränsad marknad med låg
konkurrens hämmar också marknadens innovationsförmåga.
I förlängningen ger det problem när det gäller att utveckla
bebyggelse och stadsbyggnad av hög kvalitet.
När konkurrenskraften och innovationsförmågan är begränsad orsakar det även problem för projekt som exempelvis ska
förtäta redan bebyggda områden och anpassa markanvändning
och bebyggelsens innehåll till nya behov. Intressekonflikter som ofta uppstår när befintlig bebyggelse ska förändras,
hanteras istället genom att ta naturmark i anspråk. Det riskerar
att öka miljöpåverkan. Långsiktigt ökar det också kommunens
investeringar i infrastruktur och offentlig service genom glesare
bebyggelse.
Sammantaget gör detta att det behövs nya samverkansmodeller mellan offentlig, privat och ideell sektor. Mariestads
kommuns investeringar i centrala fastigheter via allmännyttan
kan här ses som ett referensprojekt för hur man genom att
utveckla lokala modeller kan göra det lättare att anpassa bebyggelsen till nya behov. Detta kan också inspirera till att testa
andra samhällsbyggnadsmodeller för att säkerställa planeringens genomförande på lång sikt.
Industriell förnyelse syftar till att etablera en demonstrationsplats för ladd-infrastruktur och nya transportlösningar. På
samma vis kan ett samlat strategiskt arbete med nya samhällsbyggnadsmodeller utvecklas till en demonstrationsplats för
samhällsbyggnad i mindre kommuner. Här kan de samarbeten som finns inom högskoleplattformen Dacapo Mariestad
användas som utgångspunkt. Demonstrationsplats samhällsbyggnad är ett strategiskt sätt att öka kunskapen om planeringens genomförande, för att på så vis säkerställa ett kvalitativt
och långsiktigt hållbart utvecklingsarbete i alla kommunens
delar. I det arbetet ryms genomförandet av föreslagen infrastruktur, exempelvis ny väginfrastruktur, ökad tillgänglighet

200

MARIESTAD ÖP 2030

till tätortsnära naturmark, förtätning av bebyggelse för bostäder och verksamheter i tätorterna, utveckling av landsbygdens
bebyggelsemiljöer och utveckling av kommunal verksamhet
och service.

4. Gestaltningsprogram för landsbygden
Jord- och skogsbrukets produktion av mat, energi och råvaror
har historiskt format landsbygdens kultur- och naturmiljöer.
Dessa fysiska landskap utgör idag grunden för en mängd verksamheter som i många fall saknar direkt koppling till jord- och
skogsbruket.
Kultur- och naturmark är exempelvis av stor betydelse för
besöksnäringen och för livsstilsboende på landsbygden, men
de som bor och verkar på landsbygden har ingen direkt koppling till jord- och skogsbruksverksamhet. De finns på landsbygden snarare på grund av natur- och kulturmiljöns estetiska
värden och de ekosystemtjänster som dessa möjliggör.
Det finns med andra ord olika intressen kring hur jord- och
skogsbrukets landskap ska förändras över tid. Fler intressenter
ger ökad risk för konflikter mellan olika typer av markanvändning. Balansen mellan privata och samhällsekonomiska vinster
kan troligen bli bättre om det går att skapa lokala samverkansprojekt kring markanvändning.
Ett sådant exempel kan vara att odlingar med energigrödor
estetiskt skymmer lokala kulturvärden som utgör besöksmål
för den lokala turismen.
En omställning till biobaserad ekonomi kommer troligen
att öka antalet intressenter ännu mer, och på fler sätt än idag
påverka landskapets fysiska gestaltning. Här behöver den
enskilda markägarens intressen vara vägledande, men det kan
också uppstå situationer där de samhällsekonomiska eller
lokala ekonomiska intressena för annan markanvändning
överväger. I sådana situationer kan fysisk planering vara ett
verktyg för att hantera konflikter. Genom lokala ekonomiska
fördelningsmodeller kan fysisk planering också skapa större
värden för både den enskilda markägaren och för den lokala
ekonomin i stort. Exempel på detta kan vara intäkter från
besöksnäringen som beror på en traditionell drift av jord- och
skogsbruksverksamhet. Idag saknas kompetens för att klargöra den optimala lösningen för att stärka den lokala ekonomin. Planeringskompetensen finns bland samhällsplanerare

men kompetensen kring rådgivning till enskilda markägare
påverkas snarare av jordbrukspolitiken, som hanteras av andra
aktörer. För att stärka den lokala utvecklingen behöver man
därför genomföra strategiska projekt som överbryggar glappet
mellan olika politik-, utbildnings- och praktikområden.
Det behövs också innovationer och ökad kunskap kring
hur de lokala värdena av ekosystemtjänster och biomassa kan
öka genom lokala kretslopp för lokala resurser, exempelvis
mat, energi och andra råvaror. Kompetens och infrastruktur
för lokal förädling är mycket viktigt för att öka den lokala
ekonomiska avkastningen. Att skapa nya modeller för detta
kommer att vara avgörande för att övergången till en biobaserad ekonomi fullt ut ska stärka kommunens ekonomiska
utveckling.
Idag råder dessutom en stark dominans för de ekonomiska
aspekterna av samhällsplaneringen. Lokala, ekologiska och
sociala resurser, som är svåra att överföra till ekonomiska
värden, tenderar att exkluderas som utgångspunkt för planeringen. För att möta även denna problematik behövs metodarbete som klargör naturmarkens ekologiska, sociala och
ekonomiska värden. Den kunskapen är också viktig för att
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av naturmark kring
tätorterna.
Arbetet med metodutveckling för dessa frågor är strategiskt
viktigt för att stärka den lokala ekonomiska, ekologiska och
sociala utvecklingen. Vilka faktorer och kompetensområden
som behöver inkluderas är ännu ej kartlagt. Gestaltningsprogram för landsbygden ska därför ses som ett arbetsnamn, som
kommer att utvecklas när det strategiska arbetet påbörjas.

Fortsatt planeringsarbete
Till dessa strategiska projekt behöver följande tematiska och
geografiska fördjupningar genomföras:
ȫȫ Turistiskt utvecklingsprogram för Göta kanal.
ȫȫ Utvecklingsprogram för skärgården med särskilt

fokus på prioriteringsordning för LIS-områdenas
genomförande. Fritids- och friluftslivet (båtliv,
naturhamnar och liknande).
ȫȫ Kommunövergripande utvecklingsprogram för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö.
ȫȫ Kommunövergripande grön- och
blåstrukturprogram.
ȫȫ Bullersaneringsplan.
Tillsammans formar strategiska projekt och tematiska fördjupningar underlag för att kontinuerligt vidareutveckla översiktsplanen som ramverk för kommunens strategiska planering. Ett
betydelsefullt steg här är att digitalisera översiktsplanens förslag
till framtida användning av mark och vatten. Att kartlagren i
kommunens digitala kartsystem är tillgängliga förenklar både
det dagliga planeringsarbetet och bygglovshanteringen.
Revideringsarbetet av översiktsplanen innebär att planen
kontinuerligt fördjupas och utvecklas. Fortlöpande avstämningar och aktualiseringar är en viktig del i kommunens
genomförandeorganisation. Översiktsplanens genomförande
förutsätter en politisk process som definierar mål och tar strategiska beslut. Avgörande för översiktsplanens framgång som
utvecklingsstrategi är att planens förslag och förändringsarbete
kopplas till processer och arbetssätt som säkerställer planens
fortsatta utveckling och genomförande.
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Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av förslaget framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då
den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det
anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplanen är gedigen och tar på ett förtjänstfullt sätt avstamp i kommunens förutsättningar och roll i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsen har förståelse för den vilja och ambition att växa och utvecklas
som kommunen uttrycker i översiktsplanen. Planen ger god vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Postadress:

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
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Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som
föreslås i översiktsplanen vid Södra Laxhall och Skräddaretorp riskerar att
påtagligt skada riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4
miljöbalken. Kommunen behöver i kommande utredningar och detaljplanering visa att ny bebyggelse i Lyrestad längs Göta Kanal inte påtagligt skadar
riksintresset för kulturmiljövården. I övrigt bedömer Länsstyrelsen att riksintressena tillgodoses i översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5
kap. MB följs.
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Länsstyrelsen bedömer att ett av dessa, Södra
Kryparetorp (område 13), är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket MB.
Övriga tre områden (Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer
Länsstyrelsen utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven för
landsbygdsutveckling i strandnära läge.1
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och
som angår angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap.
PBL. Det gäller framförallt det som föreslås i området Strandgården västra
och Katthavet kring befintligt reningsverk.
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om LIS-områdena är
förenliga med kraven i MB, men när kommunen antagit en detaljplan eller
områdesbestämmelser är strandskydd, även utanför LIS-områden, en ingripandegrund för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För att exploatering
ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§ MB. Länsstyrelsen vill redan nu vara tydlig med att det för flera områden sannolikt
saknas särskilda skäl, utifrån nuvarande lagstiftning och praxis. Detta gäller
områdena Bäckatorpet, Södra Ekudden, Strandgården västra, Nolhagsfyren
och del av Gummerstadsvägen. I ljuset av nya vägledande domar gällande
tätortsutveckling som särskilt skäl för strandskydd är även Katthavsviken ett
sådant område. Det samma gäller för förslag i tätorterna Hassle, Lyrestad,
Odensåker och Ullervad.
Länsstyrelsen noterar att flera förändringar av förslaget har skett mellan
samråd och utställning av planen. Förutom förtydliganden och justeringar i

Tidigare granskningsyttrande över LIS-planen gäller samtidigt fortfarande. Det innebär
bland annat att Länsstyrelsens invändningar mot områdena Laxhall-Brommösund delområde 8c, Kryparetorp-Klippingsberg delområde 6c och Askevik delområde 1d kvarstår.
1
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text har planområden tagits bort och flera nya områden lagts till. Sammantaget handlar det om relativt stora ytor för ny bebyggelse som lagts till. Länsstyrelsen saknar en samlad redovisning av de förändringar i mark- och vattenanvändningen som gjorts mellan förslagen. Handlingarna bör kompletteras med detta.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och rörligt friluftsliv (4
kap. 2 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som
föreslås i översiktsplanen vid Södra Laxhall och Skräddaretorp riskerar att
påtagligt skada riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4
miljöbalken (se nedan).
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Kommunen föreslår i översiktsplanen ny bebyggelse i mindre områden
längs riksintresset Göta Kanal. Kommunen behöver i kommande utredningar och detaljplanering visa att ny bebyggelse i Lyrestad längs Göta Kanal inte påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövården.
I Lyrestad pekas också ett omvandlingsområde ut och i Sjötorp, ett så kallat
gestaltningsområde. Det är i översiktsplanen inte helt tydligt vad detta innebär, men Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att förändringarna sker i
samklang med värdena i riksintresset för kulturmiljövård.
Riksintresseområde för kulturmiljövård Göta kanal genomgår en revidering.
Beslut kring ny avgränsning förväntas tas under år 2018.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5
kap. MB följs.
Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.2 Länsstyrelsen bedömer att ett av dessa, Södra
Kryparetorp (område 13), är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket MB.
Övriga tre områden (Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer
Länsstyren utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Sedan tidigare (LIS-planen från år 2011) har kommunen nio områden utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
2
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Länsstyrelsen vill också påminna om tidigare granskningsyttrande3 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.
Södra Laxhall (område 10)
Området är idag oexploaterat och hyser höga natur- och friluftsvärden. Området är utpekat som riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken,
samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§
miljöbalken. Dessutom pågår bildande av naturreservat i området. Norr om
området, vid Laxhall och Brommösund, finns sedan tidigare utpekade LISområden. Länsstyrelsen anser att Södra Laxhall inte är lämpligt som LISområde, då skadorna på strandskyddets syften kommer att bli för stora.
Länsstyrelsen anser även att en exploatering i det oexploaterade naturområdet kan medföra påtaglig skada på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
Snapen (område 11)
Området är beläget i direkt anslutning till Mariestads tätort och är ett friluftsområde som har mycket stor betydelse för strandskyddets syfte. Området kan därför inte komma ifråga som LIS-område. Länsstyrelsen ser heller
inte behovet av LIS på platsen. Om det finns idéer om anläggningar som utvecklar det rörliga friluftslivet ytterligare kan det prövas genom dispenser.
Skräddaretorp (område 12)
På platsen finns idag en mindre campingverksamhet, men området är relativt oexploaterat. Här finns höga friluftsvärden och området är utpekat som
riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken, samt riksintresse för
turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken. Direkt norr
om platsen pågår bildande av naturreservat. Länsstyrelsen anser att platsen
inte uppfyller LIS-kraven. Ett nytt fritidshusområde kommer inte att ge
några långsiktiga fördelar för samhället. Länsstyrelsen bedömer att exploateringen riskerar att medföra orimligt stor skada på strandskyddets syften
och på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
Södra Kryparetorp (område 13)
Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det finns en befintlig struktur som behöver stärkas. Området är begränsat i storlek och området närmast strandlinjen lämnas fritt. Länsstyrelsen anser att området uppfyller LIS-kraven.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.

3

Daterat 2011-04-19.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap.
PBL.
Strandgården västra och Katthavet
Vid Strandgården västra, intill området Katthavsviken (som är ett planarbete
pågår för) planerar kommunen för ett 40-tal bostäder i nära anslutning till
kommunens reningsverk för avloppsvatten samt ett antal övriga miljöstörande verksamheter. I området finns också markföroreningar. Flera av de
frågeställningar och problem som är aktuella i samband med planerna för en
utbyggnad av Katthavsviken gäller även för Strandgården västra.4
En förutsättning för etablering av bostäder är att risken för skador på människors hälsa inte uppstår. Fördjupade utredningar krävs som visar markanvändningens lämplighet. Kommunen behöver säkerställa skyddsåtgärder.
Det kan handla om långtgående skyddsåtgärder för att platsen ska bli lämplig för bostäder. En del av verksamheterna kan behöva flyttas. Det bör av
kommande utredningar framgå vilka verksamheter som ska flyttas eller
vilka åtgärder som ska vara utförda. Det behöver också slås fast när åtgärder
och/eller flytt av verksamheter ska vara genomfört. Även markföroreningarna behöver utredas.
Innan utredningar, och tillräckliga skyddsåtgärder, kan visa att det är lämpligt med bostäder på platsen ser Länsstyrelsen ingen möjlighet till bostäder.
I översiktsplanen finns också Katthavet utmärkts om ett omvandlingsområde, med potential för förtätning. Fördjupade utredningar krävs för att visa
på lämpligheten i detta.
Vindbruk
Kommunens vindbruksplan från år 2010 innehöll sju områden lämpliga för
vindkraft inom Mariestads kommun. Två av dessa – område J (Västra Kinneskogen) och område K (Fredsberg) - är fortfarande aktuella och arbetas
in i översiktsplanen. Samtidigt kompletteras vindbruksplanen med ett ställningstagande om att vindkraft inte ska byggas ut inom radien 900 meter (35
dBA) från befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen bedömer att område J (Västra Kinneskogen) och K (Fredberg)
är lämpliga för vindkraft, men att föreslagna begränsningar om skyddsavstånd på 900 meter till bostäder strider mot rättspraxis och att det inte har
någon vetenskaplig eller objektiv grund. Vidare är det oklart vad kommunen
menar med 35 dBA inom parantes. Länsstyrelsen anser att en bedömning av
vilka skyddsåtgärder och begränsningar som är lämpliga och nödvändiga
4

Se Länsstyrelsens samrådsyttrande över detaljplanen, dnr 402-40271-2015.
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bör, med utgångspunkt i påverkan på människors hälsa och miljö, ske i det
enskilda fallet.
Översvämning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen följer rekommendationerna i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Ett nytt faktablad för Vänern publicerades november 2017 och kan nu användas som stöd. SMHI:s nivåer bör ligga
till grund för klimatanpassningsåtgärder såväl i översiktsplanen som i klimatanpassningsplanen.
Geoteknik
Vad gäller geotekniska säkerhetsfrågor har Statens Geotekniska Institut
(SGI), i yttrande daterat 2018-04-06, efterfrågat en tydligare strategi som
omfattar risker för befintlig bebyggelse, såväl som framtida bebyggelseområden. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Vidare saknas det för respektive bebyggelseområde bedömningar av risk för ras, skred och erosion. I
översiktsplanen hänvisas till samlad bedömning, men tydligheten ökar om
kommunen redovisar en bedömning för respektive bebyggelseområde.5

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna
intressen
Strandskyddade områden
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om LIS-områdena är
förenliga med kraven i MB, men när kommunen antagit en detaljplan eller
områdesbestämmelser är strandskydd, även utanför LIS-områden, en ingripandegrund för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För att exploatering
ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§ MB. Översiktsplanen föreslår flera exploateringar inom strandskyddat område. Länsstyrelsen vill redan nu vara tydlig med att det för flera områden sannolikt
saknas särskilda skäl, utifrån nuvarande lagstiftning och praxis. Detta gäller
områdena Bäckatorpet, Södra Ekudden, Strandgården västra, Nolhagsfyren
och del av Gummerstadsvägen. I ljuset av nya vägledande domar gällande
tätortsutveckling som särskilt skäl för strandskydd är även Katthavsviken ett
sådant område. Det samma gäller för förslag i tätorterna Hassle, Lyrestad,
Odensåker och Ullervad.
Jordbruksmark
Översiktsplanen föreslår utbyggnad på jordbruksmark, utan att redovisa att
ianspråktagandet av jordbruksmarken är förenligt med villkoren i 3 kap. 4 §
MB. 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.

5

Se också SGIs yttrande, daterat 2018-04-06.
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I översiktsplanen finns ett ställningstagande om att ianspråktagande av jordbruksmark i första hand ska ske i närhet av befintlig bebyggelse och samhällsviktig infrastruktur. I planen skriver kommunen att de har gjort rimlighetsavväganden för de större områdena med jordbruksmark som planeras att
tas i anspråk för bebyggelse. Några tydliga avväganden för respektive område finns inte redovisade i översiktsplanen. Det framgår inte vilka markområden som har utretts som alternativ till föreslagen jordbruksmark. Det innebär att utredning enligt 3 kap. 4 § MB behöver visas i senare skede vid detaljplaneringen.
Kulturmiljövärden
Kommunen föreslår stora exploateringar längs väg E20 utanför Mariestads
tätort. Dessa exploateringar riskerar att ge betydande negativa konsekvenser
för kulturmiljön. Ett sådant område är Sund Södra, 20 000 kvadratmeter ny
verksamhetsyta söder om E20.
Den hänsyn till landskapsbild som kommunen föreslår vid kommande detaljplanering av Sund Södra är något som bör gälla för fler områden.6 Länsstyrelsen anser att rekommendationer om att säkerställa siktlinjer, gärna
kompletterat med rekommendationer om en låg bebyggelse, bör gälla även
för övrig bebyggelse i områdena kring E20 och infarten till Mariestad/Göteborgsvägen.7 I inblicken mot Mariestad är det särskilt viktigt är att åsen med
Leksbergs kyrka bevaras synlig i landskapet.
Alla fornlämningar, kända eller inte kända, har samma lagskydd enligt kulturmiljölagen (KML). I områden planerade för bebyggelse kan det således
finnas fler fornlämningar än de som nämns i översiktsplanen. Länsstyrelsen
kan därför komma att ställa krav på arkeologiska utredningar i samband
med kommande detaljplanering. Länsstyrelsen rekommenderar också att för
omvandlingsområden och områden som planeras för nya bebyggelseområden bör befintlig bebyggelses och andra kulturhistoriska värden utredas.

Beredning
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät och Trafikverket.8 Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.
Detta beslut har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze efter
föredragning av kulturgeografen Torbjörn Sahl. I den slutliga handläggningen har även funktionschefen Andreas Lidholm deltagit.
Lisbeth Schultze

Torbjörn Sahl

Rekommendationen om att säkerställa siktlinjer i detaljplaneringen.
Såsom Hindsberg/Södra Hindsberg, Haggården, Södra och Norra Sund.
8
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 2018-03-19 meddelat att de avstår från att
yttra sig i ärendet, men hänvisat till myndighetens checklista gällande översiktsplaner.
6
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MARIESTAD ÖP 2030

Inledning
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Mariestads
nya översiktsplan beskriver övergripande mål, strategier och
planeringsriktlinjer för att styra användningen av mark, och
vattenområden inom kommunens gränser. Strategier och
planeringsprinciper är framtagna för att bidra till att konsekvenserna av planens genomförande som helhet ska bli positiva
för miljö, såväl som socialt och ekonomiskt.
En översiktsplan bedöms alltid innebära en betydande
miljöpåverkan och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) tas fram. Syftet med en MKB är att den ska visa vilken
påverkan och vilka risker som en plan kan medföra utifrån
miljösynpunkt. En MKB för planer och program ska:
ȫȫ Beskriva miljöförhållandena och hur dessa kan

komma att utvecklas
ȫȫ Identifiera, beskriva och bedöma den betydande

miljöpåverkan som planen eller programmet kan antas
medföra på människans hälsa och på den biologiska
mångfalden.
ȫȫ Olika alternativa sätt att uppnå målen till planen och
programmet
En MKB ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn
till aktuell kunskap, bedömningsmetoder, planens innehåll och
detaljeringsgrad, allmänhetensintresse och med hänsyn till att
vissa frågor kan bedömas bättre i samband med andra planer
eller program. MKB:n ska identifiera och beskriva vilka direkta,
indirekta och samlade effekter samt konsekvenser planförslaget
har på människor och miljö. Den ska också, om möjligt, konsekvensbedöma alternativ till planen.
Den här miljökonsekvensbeskrivning fokuserar på de frågor
som kan innebära betydande miljöpåverkan på övergripande
nivå. En mer detaljerad redovisning av målkonflikter och
miljökonsekvenser görs dels under repsektive område i planen
och dels i kommande fördjupningar och detaljplaner. Den
bakomliggande fakta och analys som ligger till grund för de
bedömningar och ställningstaganden som görs i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas inte mer än sammanfattningsvis
av utrymmesmässiga skäl och för läsbarhetens skull.

MKB:n börjar med en sammanfattande redogörelse och
bedömning av miljöpåverkan inom de teman, miljömål och
miljökvalitetsnormer som senare redogörs för. MKB:n avgränsas
i omfattning, geografi och tid. Därefter redovisas också alternativen: ett nollalternativ där nuvarande översiktsplan och tillägg
utgör alternativet samt ett huvudalternativ där föreliggande
förslag till översiktsplan utgör alternativet.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt
Miljöbalken 6 kap. 12 § innehålla:
Sammanfattning av planens eller programmets innehåll,
dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta
planer och program.
2. Beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen, programmet eller ändringen inte
genomförs.
3. Beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan
antas komma att påverkas betydligt.
4. Beskrivning av relevanta befintliga, miljöproblem som har
samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap.
eller ett annat område av särskild betydelse för miljön.
5. Beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra
miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet.
6. Beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald,
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark,
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv
samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
7. Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan.
8. Sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts,
vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ
och eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes.
9. Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför.
10. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som
anges i 1-9.
1.
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Sammanfattning och
samlad bedömning
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av översiktsplanens
påverkan och miljökonsekvenser med avseende på framförallt
berörda miljöspekter, miljömål och miljökvalitetsnormer.
Störst negativ påverkan bedöms översiktsplanen ha på strandskydd, rörligt friluftsliv och jordbruksmark. För miljömålen
bedöms negativa effekter uppkomma för ”Grundvatten av god
kvalitet”, ”Myllrande våtmarker” samt ”Ett rikt odlingslandskap”. I övrigt bedöms effekterna vara positiva eller oförändrade. För miljökvalitetsnormerna bedöms påverkan vara ringa
eller ingen alls.
Konsekvenserna av klimatförändringar, i huvudsak översvämningar och stigande vatten, förväntas bli omfattande för
befintlig bebyggelse såtillvida inte åtgärdsprogrammet i klimatanpassningsplanen genomförs i sin helhet. Klimatanpassningsplanen är den samma både i ett nollalternativ och enligt
planförslaget. Planförslaget föreslår ny bebyggelse i strandnära
och i vissa fall låglänta delar. Ny bebyggelse ska dock anpassas
efter beräknad högsta nivå för Vänern vilket bör säkerställa att
konsekvenserna blir små eller måttliga.
Den strandnära bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen kommer överlag medföra att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks medan det rörliga friluftslivet och
djur- och växtliv kan förväntas få delvis försämrade villkor.
Kommunen har dock för avsikt att tillämpa en planeringsprincip där strandlinjen fortsatt är fritt tillgänglig för allmänheten
i de nya 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.
Påverkan från olyckor med farligt gods bedöms som mycket
måttlig enligt gällande planförslag. Vid detaljplanering i
utsatta områden tillämpas gällande riskhanteringsprocess inom
150 meter.
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Vad gäller kulturmiljön påverkas endast undantagsvis kulturmiljövärden enligt planen. I övrigt finns ställningstaganden
som bedöms öka kunskapen om dessa värden för att i förlängningen gynna och stärka värdet av dem.
Planförslaget påverkar miljömålet och det allmänna intresset
kring jordbruksmark negativt i och med de verksamhetshetsområden som föreslås vid E20. Kommunen har vid en rimlighetsavvägning dock inte funnit andra lämpliga områden som,
på ett tillfredställande sätt, kan tillgodose de markanspråk som
finns utan att annan miljöpåverkan uppkommer.
De ställningstaganden som finns kring kommunikationer
i planen bedöms på sikt stärka riskintresset med avseende på
miljöfaktorer kopplade till trafik, exemeplvis buller, farligt
gods, funktion, säkerhet, trafikantupplevelse med mera. Vissa
negativa effekter förväntas uppkomma lokalt vid nybyggnation av väg så som påverkan på natur- och kulturmiljöer.
För E20 är utbyggnaden i enlighet med både nollalternativ
och planförslag. Ny bebyggelse längs statlig infrastruktur, så
kallade ”radbyar”, bedöms bara påverka det allmänna intresset
i mindre omfattning. Utpekade områden är mestadels längs
stickvägar och med hänsyn till befintliga vägområden och
därför kommer bara enstaka nyanslutningar att erfodras.
De vindbruksområden som föreslås i översiktsplanen
bedöms i huvudsak vara positiv för förnybar energiproduktion
och de miljömål som är kopplad till detta. Den lokala påverkan på landskapet bedöms som ringa men mellankommunal
samordning samt vissa fördjupade studier kan behövas.
Den miljöpåverkan och uppfyllandegrad planen innebär på
miljömålen är svår att förutse. För de allra flesta miljömålen
finns faktorer i planen som både påverkar positiv och negativt.
Samlat har följande bedömning gjorts avseende miljömålen:

Oförändrad/ringa påverkan:
ȫȫ Begränsad klimatpåverkan
ȫȫ Bara naturlig försurning
ȫȫ Säkerstrålmiljö
ȫȫ Ingen övergödning
ȫȫ Levande skogar
ȫȫ Ett rikt växt- och djurliv

Positiv påverkan:
ȫȫ Frisk luft
ȫȫ Giftfri miljö
ȫȫ Levande sjöar och vattendrag
ȫȫ God bebyggd miljö

Negativ påverkan:
ȫȫ Grundvatten av god kvalitet
ȫȫ Myllrande våtmarker
ȫȫ Ett rikt odlingslandskap

Tre miljömål bedöms påverkas negativt översiktsplanens
förslag. Påverkan för grundvatten bedöms som ringa så till
vida att vattenförsörjningsplanen följs, vattenskyddsområdens
gränser respekteras och att skyddsåtgärder kan genomföras i
samband med större vägbyggnadsprojekt (E20).
För miljömålet ”Myllrande våtmarker” är det framförallt
påverkan på strandängar som innebär störst negativa konsekvenser. För att undvika detta bör stor hänsyn tas till detta vid
detaljplanering i utpekade LIS-områden.
”Ett rikt odlingslandskap” påverkas negativt av föreslagna
verksamhetsområden på jordbruksmark. Kommunen har gjort
en rimlighetsavvägning och inte funnit annan lämplig mark att
ta i anspråk.
Översiktsplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer
för vattenkvalitet samt fisk- och musselvatten, luftkvalitet eller
buller negtivt.

Avgränsning

2030. Tidsperspektivet gör att konsekvenserna bedöms på en
översiktlig nivå. De reella konsekvenserna av genomförandet
av planen kommer att påverkas av förändrade förutsättningar,
hur samhället och miljön ändras under tidsperioden.

Berörda miljöaspekter
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning har avgränsas i
samråd med Länsstyrelsen hösten 2016. Det innebär att dessa
områden behandlas mer ingående i miljökonsekvensbeskrivningen. De områden som förväntas få en betydande miljöpåverkan är:
ȫȫ Strandskydd
ȫȫ Stigande vatten
ȫȫ Intressen för friluftslivet

Under arbetets gång har också följande miljöaspekter bedömts
som viktiga att särskilt behandla i miljökonsekvensbeskrivningen:
ȫȫ Kulturmiljöer
ȫȫ Transport av farligt gods
ȫȫ Jordbruksmark
ȫȫ Kommunikationer
ȫȫ Vindbruk

Miljöbalken förordar även att MKBn ska redogöra för hur
relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas
i planen. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas därför
påverkan på miljömål och miljökvalitetsnormer.

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar i första hand Mariestad kommuns geografiska yta, inklusive den del av Vänern
som hör till kommunen. Naturligtvis är många miljökonsekvenser av gränsöverskridande art och behandlas då i ett större
sammanhang.

Tidsavgränsning
Översiktsplanen ska utgöra ett styrande dokument för
utvecklingen av Mariestad i det långa perspektivet, fram till
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Nollalternativ
Enligt PBL ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen
jämföras med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att
gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Nollalternativet utgår från det scenario att en ny översiktsplan inte
skulle antas och därmed skulle den nuvarande översiktsplanen
ÖP2003 fortfarande gälla tillsammans med fördjupningar och
tillägg till denna. Nollalternativet är således:
ȫȫ ÖP2003
ȫȫ FÖP Mariestad (fördjupning av översiktsplanen)
ȫȫ LIS-plan (tematiskt tillägg till översiktsplanen)
ȫȫ Vindbruksplan (tematiskt tillägg till översiktsplanen)

Utöver dessa är klimatanpassningsplanen, bostadsförsörjningprogrammet och landsbygdsstrategin av stor betydelse för den

Markanvändningskarta, FÖP Mariestad.
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översiktliga fysiska planeringen. De sistnämnda kommer dock
fortsatt gälla både i ett nollalternativ såväl som i valt huvudalternativ.
ÖP2003 är inte en traditionell markanvändningsplan utan är
istället av programkaraktär. Det innebär att planen inte redovisar en kommuntäckande karta med regler och anvisningar
för varje delområde. Istället pekar planen på ett antal områden,
knutna till framförallt tätorterna, där fördjupningar bör göras
för att detaljstudera möjlig utveckling. I planen skriver man
att pågående utveckling förväntas ske i eller i anslutning till
befintliga tätorter.
För Mariestads tätort utgörs istället nollalternativet av den
fördjupning av översiktsplanen som tagits fram. Till stora
delar överensstämmer fördjupningen med den översiktsplan
som nu tas fram. Nya områden för verksamheter och handel
planeras i huvudsak längs E20. Nya områden för bostäder
planeras i första hand centralt, som förtätningsprojekt av redan
ianspråkstagen mark eller strandnära (se karta på nästa sida).

För övrig landsbygd och mindre tätorter gäller de allmänna
rekommendationer för grunläggningsnivåer, jord- och skogsbruksbygden, bevarandeområden samt skydds- och bevakningsområden som redogörs för i ÖP2003. Utvecklingen i
dessa områden bedöms som mycket måttlig.
Som ett tematiskt tillägg till ÖP2003 finns också en
LIS-plan. LIS-planen ger förutsättningar för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Följande nio områden ingår i
det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende LIS:

Som tidigare nämnts är också vindbruksplanen en del av nollalternativet. Inom Mariestads kommun finns ett antal utpekade
områden som bedömts lämpliga för vindkraftverk:
ȫȫ Område C, nordost om Sjötorp
ȫȫ Område D och E (del av), öster om Sjötorp/väster

om Hova
ȫȫ Område F, väster om väg 26 mellan Hassle,

Östersundet och Enåsa kyrka
ȫȫ Område G (del av), öster om E20, norr om Färed

ȫȫ Askevik

ȫȫ Område J, mellan Årnäs och Björsäter (Kinneskogen)

ȫȫ Moviken

ȫȫ Område K, norr och söder om väg 202, nordväst om

ȫȫ Sjötorp utmed Vänern och Göta kanal

Ymsen och Fredsbergs mosse

ȫȫ Lyrestad utmed Göta kanal
ȫȫ Sundsören-Ekenäs
ȫȫ Kryparetorp-Klippingsberg
ȫȫ Torsö bygdegård
ȫȫ Laxhall-Brommösund
ȫȫ Sjöängen

LIS-områden i LIS-planen.

Föreslagna områden för vindkraftverk i Mariestad kn, Vindbruksplan.
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Alternativ ÖP 2030
Förutom kommunens övergripande vision utgår översiktsplanen från ett antal principer och strategier som legat till grund
för den inriktning planen har fått. På ett mer uttryckligt sätt än
den tidigare översiktsplanen påtalas relationerna mellan Mariestads kommun och sitt omland. Principer och strategier präglas också av att Mariestad är en sjönära landsbygdskommun.
Detta märks inte minst i att bebyggelseutveckling planeras i
alla kommunens delar. Samtidigt uppmärksammas behovet av
kommunikationer med sitt omland. I följande avsnitt redogörs
kort för de strategier och principer som planen utgått ifrån.

Principer för planeringsarbetet
För att vägleda arbetet med fysisk planering i kommunen med
utgångspunkt i kommunens vision, bostadsförsörjningsprogram, förutsättningar i de olika delarna av kommunen, landsbygdsstrategi, klimatanpassningsplan samt förutsättningar
för hållbar utveckling är följande fyra övergripande principer
formulerade för den fysiska planeringen. Principerna ska
vägleda kommunens planering vid beslut och val av förändringar.

Samtidigt behöver lokalisering av offentlig verksamhet ses över
så att den ger stöd för befintlig bebyggelsestruktur och inte
försämrar utbudet och livsvillkoren i de mindre orterna och på
landsbygden.

Princip C - Utveckla karaktärsdragen för
utvecklingsområdena
Olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika
delar ska utvecklas. Här kan översiktsplanens utvecklingsområden vara vägledande, så att det unika inom varje område
förstärks och en mångfald av miljöer för bostäder och verksamheter utvecklas.

Princip D - Stärka regionalt samarbete
Kringliggande kommuner har i stor utsträckning samma
utmaningar som Mariestads kommun. Regionalt samarbete
säkerställer att kommunens olika delar utvecklas med utgångspunkt från ett lokalt sammanhang och inte utifrån att de ligger
i utkanten av en region. Den lokala utveckling som sker i
Mariestad beror i många fall på investeringar som sker i kringliggande kommuner. Därför krävs ett regionalt samarbete som
undanröjer gemensamma hinder för den lokala utvecklingen.

Princip A – Förstärka nätverk, överbrygga barriärer
För att stärka kommunens utveckling behöver kommunen
Nätverk ses
i mitten av sitt geografiska omland. Historiska samband och
administrativ indelning påverkar Mariestads relationer till sitt
Lidköping
omland. Mariestad riskerar därför att placeras i utkanten av
det regionala administrativa området och inte i centrum av
Skövde
sitt eget geografiska omland. Kollektivtrafiksystem och utbyte
inom näringslivet begränsas av dessa barriärer. Goda och
Örebro
viktiga relationer finns till Skövde och den lokala arbetsmarkVärmland
naden, men relationer mot norr och väster behöver uppmuntras. Även till angränsande kommuner och inom kommunen
finns barriärer att överbrygga för att minska segregation och ge
förutsättningar för naturliga mötesplatser.

Närhetsprincip

A

B

D

C

Princip B - Bygga längs befintlig infrastruktur och
service
Ny bebyggelse bör lokaliseras kring områden och längs stråk
som redan idag är försörjda av infrastruktur och service.
Regionen
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Sjö

Skog

Land

Karaktärer

Principer för planeringsarbetet.
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Stad

Strategier för den
översiktliga planeringen
av mark och vatten

nens utveckling, och vattentillgångarna betyder mycket för
den goda livsmiljön. Kommunen har också ett omväxlande
landskap med olika karaktärstyper. För att utveckla grön- och
blåstrukturen framhåller översiktsplanen att:
ȫȫ Grönområden och gröna korridorer ska beaktas vid

bebyggelseförtätning och infrastrukturutveckling.
ȫȫ Tätortsnära naturmark som ger god tillgänglighet till

Strategier för bebyggelse
Bebyggelsen i Mariestad omfattar ett brett spektrum av olika
typologier och sammanhang. Det är viktigt att ge förutsättningar för hållbar utveckling i alla delar av kommunen genom
specifika mål och strategier för de respektive delarna. Här är
det också viktigt att förstå skillnader mellan exempelvis Mariestads tätort och de mindre orterna, samt mellan landsbygden
i skärgården och i övriga kommunen. Landskapets historiska
utveckling, infrastruktur och administrativa gränsdragningar
spelar roll, liksom förutsättningar för finansiering och lagstiftning. Översiktsplanen föreslår bebyggelseutveckling i alla
kommunens delar, från förtätning i tätorterna till bebyggelseutveckling som tar till vara de sjönära lägena och jordbrukslandskapets kulturvärden.

Strategier för kommunikationer
Kommunikationer innefattar både väginfrastruktur, järnväg, sjöfart, gång och cykel och IT-kommunikation. En väl
utbyggd och jämställd infrastruktur för kommunikation och
transporter är avgörande för den lokala, regionala och nationella utvecklingen. Samtidigt behöver prioriteringar av investeringar ske. Utbyggnaden av infrastruktur bör också samordnas
med bebyggelseutveckling och lokalisering av samhällsservice,
näringsverksamhet och bostäder. Översiktsplanens övergripande princip är att stärka kommunikationsmöjligheterna till
områden som redan är bebyggda, samt lokalisera ny bebyggelse
längs stråk med utbyggd infrastruktur.

Strategier för blå- och grönstruktur
Vattnet är en avgörande del av kommunens struktur och
identitet, både vad gäller Vänern, Tidan och övriga vattendrag.
Vattnet har i alla tider haft en avgörande roll för kommu-

naturen och tysta områden ska utvecklas.

Strategiska projekt
Översiktsplanen identifierar ett antal strategiska projekt för
att kommunen ska utvecklas positivt. Projekten är inte direkt
kopplade till den fysiska planeringen men är betydelsefulla för
den övergripande samhällsutvecklingen.
De strategiska projekten utgår från kommunens långsiktiga arbete med industriell förnyelse. Projekten redovisas
avslutningsvis i översiktsplanen under rubrikerna: Industriell
förnyelse, Utvidgad lokal Arbetsmarknad, Demonstrationsplats
samhällsbyggnad och Gestaltningsprogram för landsbygden.
I kombination med översiktsplanens förslag till förändrad
markanvändning och övergripande principer, är tanken med
de strategiska projekten att utöka det lokala handlingsutrymmet för att hantera förändringar. Därmed kan man säkerställa
en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen.

Konsekvenser av
planförslaget
Miljöbedömningen har varit en integrerad del av planens framtagande. Det innebär att för varje område som pekats ut för ny
bebyggelse finns en beskrivning av eventuella målkonflikter med
allmänna intressen och övriga förordnanden. Även de åtgärder
och hänsyn som behöver tas i vidare planering redovisas. Detta
utgör stommen i den miljöbedömning som gjorts. Nedan
redogörs för de miljöaspekter som Länsstyrelsen och kommunen ansett vara av betydande art samt andra miljöaspekter som
kommunen bedömt som viktiga att uppmärksamma.
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Översvämningsrisk och
klimatanpassning
Översvämningsrisken är en ständigt närvarande och påverkande faktor i alla områden som ligger strandnära eller
låglänt. Detta omfattar såväl Mariestads tätort som kransorter,
LIS-områden och övriga landsbygder. Om Vänern och dess
tillopp översvämmas förväntas i synnerhet de ekonomiska
konskevenserna bli omfattande. Flera områden som pekas ut i
planförslaget faller inom denna kategori. Kommunen har i den
översiktliga fysiska planering valt att hantera denna risk genom
att låta översvämningsfrågan vara en grundläggande planeringsförutsättning för varje nytt utpekat område.
Kommunen anser dels att Vänerns dämningsnivåer ska
säkerställas på en nivå som inte äventyrar funktion och utveckling av lokal bebyggelse och infrastruktur samt att kommunen
avser att att för ny bebyggelse och infrastruktur följa länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning och klimatanpassning. Dessutom arbetar kommunen utifrån en klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärdsprogram som, om
det genomförs, bidrar till att Mariestads kommun står robust
mot de förväntade klimatförändringarna. Konsekvenserna för
befintlig bebyggelse förväntas bli omfattande såtillvida att inte
åtgärdsprogrammet i sin helhet genomförs. För ny planerad
bebyggelse enligt planförslaget förväntas konsekvenserna bli
måttliga om de ställningstaganden som görs fullföljs.

Friluftsliv och strandskydd
Riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap.) och rörligt friluftsliv
(MB 4 kap.) omfattar hela Vänerkusten, dess öar och Göta
kanal. Dessa områden ska enligt miljöbalken så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön.
Nybyggnad

Väg

Riksintressena sammanfaller också med det generella
utökade strandskydd som finns för Vänern, 300 meter från
strandlinjen. Syftet med stranskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Med andra ord sammanfaller också delvis syftet
med såväl strandskyddet som riksintresse för friluftslivet.
Kommunen kan, under vissa förutsättningar, peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden) som ett underlag för särskilt skäl att bevilja dispens från
strandskyddet. Syftet med respektive förordnande ska naturligtvis kunna upprätthållas.
Kommunen har i sin LIS-plan pekat ut ett antal områden
som man bedömt lämpliga för landsbygdsutveckling. LIS-områdena ligger, av förklarliga skäl, inom strandskydd och även
inom riksintresse för friluftsliv. LIS-planen kommer i och
med översiktsplanens antagande att upphävas för att sedemera
ingå som en integrerad del av översiktsplanen. Den upphävda
LIS-planen kommer dock fortsatt att tjäna som planeringsunderlag.
De områden som tas i anspråk som LIS-områden är i huvudsak redan ianspråkstagna eller angränsar till ianspråkstagna
områden. Kommunen avser att tillämpa en planeringsprincip
där strandlinjen fortsatt är fritt tillänglig för allmänheten,
vilket i flera fall ökar tillgängligheten till Vänern. I flera fall har
LIS-områdena också en turistisk karaktär och de föreslagna
utvecklingsområden bedöms därför stärka de intressen som
värnas med riksintresset enligt 4 kap MB.
En utbyggnad av föreslagna utvecklingsområden enligt det
förslag som presenteras i översiktsplanen medför effekter på
den allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djuroch växtliv. Överlag medför förslagen att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom föreslagna utvecklingsområden
medan det rörliga friluftslivet och djur- och växtliv kan förväntas få delvis försämrade villkor.
För att skapa flexibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
möjliggör för verksamheter och kontor.

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden be
med övergripande föränrningar av ledens ka
genomfartsled till gata. För denna omställnin
gatusektion och bebyggelsens placering och
samspela för att ge önskad effekt på till exe
hastigheter.

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(tilltagen våningshöjd)

Marieforsleden

Ahlhagen

Byggrätt
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas med övergripande förändringar av ledens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Strand
(tillgänglig)

Pplats

Väg

Skogsbacke

Stadsradhus

Utsikt

Påbyggnad
Bef
småhus

Principer för byggnation i strandskyddade områden.
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Bef verksamhet
bostäder ovanpå

P

Gata

Strandlinjen kompletteras med bryggor och
mindre publika byggnader som ökar
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för
målpunkter längs stranden som säkerställer
allmän tillgänglighet.
Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren.
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter
i bottenvåningarna.

Trädgård

Gräns mot vattenrum

Trädgård

Marieforsleden

Gräns mot gaturum

Vid framtagandet av LIS-områden har platser med höga
värden för djur- och växtliv och med hög allemansrättslig
tillgänglighet i regel undantagits. I de fall där områden med
låg exploateringsgrad tas i anspråk måste krav ställas i senare
planeringsskeden, som säkerställer den allemansrättsliga tillgängligheten till strandzonen och värnar miljöer och strukturer
som har höga värden för djur- och växtliv. Förslagen i översiktsplanen bedöms kunna genomföras utan att strandskyddets
syften åsidosätts.

Transport av farligt gods
Sett till de tekniska riskerna utgör Mariestads kommun en strategisk knutpunkt i Västra Götalandsregionen. Här möts vägar,
järnväg och sjöfart. En stor andel godstransporter passerar
genom kommunen (både på väg, järnväg, sjö och på Göta
kanal), däribland farligt gods. Mariestad har också verksamheter och förorenade områden som kan medföra risker för
omgivningen.
Primära transportleder för farligt gods är väg 26 och E20.
Hela det statliga järnvägsnätet kan vara aktuellt för transport
av farligt gods. Sekundära transportleder i kommunen är
väg 201, väg 202 samt del av Stockholmsvägen, Mariagatan,
Norra vägen, Katthavsvägen, Strandvägen, Hamngatan, del av
Marieforsleden och södra delen av Göteborgsvägen i Mariestads tätort.
Kommunen gör i översiktsplanen ett antal ställningstaganden om hur riskerna med farligt gods ska hanteras. Dels så ska
det säkerställas att bebyggelseutvecklingen inte sker på platser
som är utsatta för risker från transporter av farligt gods. Om
bebyggelseutveckling ändå sker i utsatta lägen ska åtgärder
genomföras för att nå aktuella lagkrav och rekommendationer.
I de fall bebyggelseutveckling sker närmare än 150 meter från
en farligt godsled ska ”Riskhantering i detaljplaneprocessen –
riskpolicy för markanvändning intill transportleder av farligt
gods” (Länsstyrelsen, 2006) tillämpas.
I en jämförelse mellan tänkt bebyggelseutveckling och de
transportvägar för farligt gods som finns i kommunen uppenbarar sig ett flertal platser där riskerna med farligt gods bör
hanteras. I Mariestads tätort påverkas framförallt nya verksamheter längs E20. Samma sak gäller ny bostadsbebyggelse
närmast E20 vid Lyrestad samt service- och handelsområde vid
väg 26 i Hassle.

Under 2017-2018 har kommunen arbetat för att upphäva del
av Marieforsleden som sekundär transportväg av farligt gods
med hänvisning till att den i praktiken inte längre används för
det ändamålet. Beslutet om upphävade kom från länsstyrelsen
2018-05-16 och gäller Marieforsleden mellan Göteborgsvägen
och Marieholmsbron. Förutsatt att kommunen vid detaljplaneläggning arbetar utifrån de tidigare redovisade ställningstaganden så bedöms risken för betydande miljöpåverkan från farligt
gods som mycket måttlig. Vilka åtgärder som vidtas i respektive
planområde bör hanteras under planprocessens gång.

Kulturmiljö
Allmänna intressen för kulturmiljö finns mer eller mindre i hela
kommunen. Där innefattas allt från större områden som rikintressen för kulturmiljövården till enskilda fornlämningar eller
byggnadsminnen. Riksintresse-områden finns vid:
ȫȫ Göta kanal
ȫȫ Mariestads stadskräna
ȫȫ Stora Eks herrgård
ȫȫ Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn
ȫȫ Karleby
ȫȫ Lugnåsberget
ȫȫ Björsäter

Av dessa är det ytterst få som påverkas i någon omfattning av ny
bebyggelse. Sjötorp och Lyrestad ligger inom riksintresset för
Göta kanal och all tätortsutveckling berör detta. Kommunen
avser att i kommande detaljplaner ange sådana utformningsbestämmelser att hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.
Vid Björsäter berörs en liten del av riskintresset för Björsäters
kyrkby/radby. Kommunen avser att bygga hållbart och resurseffektivt genom att tillvara ta befintlig infrastruktur och därmed
respektera riksintresset.
Utveckling i Tidavad och Odensåker berör riksintresset för
Odensåker, Flistad, Väring, Binneberg, Horn. Kommunen har
för avsikt att ny bebyggelse ska ges lokalisering och utformning
så att de kulturhistoriska värdena inte skadas. Detta gäller även
nya ekonomibostäder, som även de ska anpassas till befintlig
bebyggelse så att de kulturhistoriska värdena inte skadas.
I Mariestads tätort är ny bebyggelse utpekad i ett antal områden som innefattar fornlämningar. Kommunen har dock som
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1
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Vald korridor vägplan Förbi Mariestad.
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2970

Ny tpl Väg 26

Karleby
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Skarpan

Fåleberg

Tidan

Enligt miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. Jordbruket har dock inte status av riksintresse. Som regionalt miljömål finns det också uttryckt att år
2020 ska den totala åkermark i regionen inte ha minskat med
mer än 200 ha i jämförelse med år 2015.
I översiktsplanen föreslås i flera fall etablering av ny bebyggelse på jordbruksmark. Det mest framträdande exemplet på
detta är förslag till 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 i denna rimlighetsavvägning inte funnit andra lämpliga områden som kan
tillgodose denna typ av handel, industri och övriga verksamheter. De anses rimligt att lokalisera verksamheter, istället för
exempelvis bostäder, i det bullerutsatta läget vid E20. Det är
ett strategiskt läge vid en nationell väg som har stor betydelse
för lokal näringslivsutveckling. E20 har också en barriärverkan
som redan idag bryter upp större åkermarksområden. Slutligen
bidrar lokaliseringen till att tunga transporter i större omfattning hänvisas till tätortens yttersta delar och därmed skapas
förutsättningar för en bättre lokal trafikmiljö.

I översiktsplanen tar kommunen höjd för att E20 under
planperioden etappvis kommer byggas ut till mötesfri väg.
Utbyggnaden är det enskilt största planerade infrastrukturprojektet under översiktsplanens tidshorisont. Konsekvenserna
av projektet framgår i viss mån av de lokaliseringsstudier som
gjorts inför vägplan och hanteras i en separat process.
E20 Förbi Mariestad förväntas få positiva konsekvenser vad
gäller trafik och trafikanter, kommunal och regional planering,
kostnader och samhällsekonomi, trafikbuller och när det gäller
risker med farligt gods och klimatförändringar. För kulturoch naturmiljön förväntas den nya vägen få måttligt negativa
effekter.
Projektet E20 Götene - Mariestad antas få positiva konsekvenser vad gäller trafikbuller, farligt gods, yt- och grundvatten, klimatförändringar, trafik, funktion och säkerhet,
trafikantupplevelse, kommunal och regional planering samt
kostnader och samhällsplanering. Vad gäller landskap, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, boendemiljö, luftföroreningar
samt jord- och skogsbruk förväntas små eller måttligt negativa
effekter. För kulturmiljön förväntas stora negativa konsekvenser till följd av intrång i befintlig bebyggelse och fornlämningar.

Ha
ssleb

Jordbruksmark

Kommunikationer

26

avsikt att utforma ny bebyggelse så att det inte har påverkan på
fornlämningarna.
Ur kommunens synvinkel berikar kulturmiljövärden den
lokala livsmiljön och därför är det också viktigt att arbeta
proaktivt i dessa frågor. Som generella ställningstaganden
avser man, samt arbetar just nu, med att inventera och ta fram
bevarandeprogram för kulturhistorisk värdefulla byggnader.
Kommunen ska också verka för att kulturhistoriskt viktiga
vägsträckningar behålls, att byggnader anpassas till platsens
byggnadstradition och att detta är särskilt viktigt i områden
där det finns ett riksintresse. Sammantaget bedöms planförslaget som helhet verka positivt för utpekade kulturmiljövärden.

Vald korridor vägplan E20 Götene - Mariestad.

Karta Vindbruk.

K

Område K

För väg 26 uttrycker översiktsplanen en ambition att arbeta
för att stärka arbets- och studiependling. Väg 26 pekas även ut
som en lämplig sträckning att testa ladd-infrastruktur för elfordon. I ett delregionalt perspektiv är framkomligheten i Skövde
tätort av betydelse även för Mariestad. Förutom några mindre
åtgärder finns det idag inga planerade åtgärder på väg 26 som
innebär att ny mark tas i anspråk utanför det aktuella vägområdet. Framkomlighets- och säkerhetshöjande åtgärder inom
befintlig väg bedöms få positiva konsekvenser för riksintresse
för kommunikationer och de miljömål som är kopplade till
begränsad klimatpåverkan.
För järnväg konstateras det i översiktsplanen att Kinnekullebanan är av avgörande betydelse för regional utveckling, likaså
Västra stambanan, Jönköpingsbanan och Älvsborgsbanan.
Kinnekullebanan är av uppenbar anledning högt prioriterad av
Mariestads kommun. Kommunen förordar att tågen fortsättningsvis bör drivas med alternativ drivmedel. Detta skulle
innebära positiva miljökonsekvenser för flertalet miljömål,
riksintressen och för regional utveckling.

Vindbruk
Två områden från den vindbruksplan den tidigare antagna
vindbruksplanen bedöms fortfarande vara aktuella för vindbruk, område J och K. Konsekvenserna av att etablera vindbruk i dessa områden beskrivs här sammanfattningsvis.

Område J
Området är beläget invid gränsen till Götene kommun, mellan

Område J

J

Vindbruksområde
Bef. Vindbruksområde

Årnäs och Björsäter. Området är cirka 6 km2 stort och bedöms
rymma cirka 30 vindkraftverk.
Förslaget berör inga riksintressen eller kända värden för
naturmiljö och djurliv. Intrånget bedöms ge ett samlat visuellt
intryck. Då avståndet är mer än 3 km från bebyggelsen i Björsäter och Lugnås kommer vindkraftparken inte bli påtaglig för
kringboende. Riktningen på områdets östra kant följer väg E20:s
riktning vilket påverkar synintrycket av vindkraftverken från
vägen positivt.
En etablering av vindkraftverk inom föreslaget område
bedöms kunna ske utan negativ påverkan på människors hälsa
och miljön eller medföra inskränkningar i pågående markanvändning. Område J gränsar till det som Götene kommun pekat
som prioriterat områden för vindkraft. En etablering av vindkraftverk inom föreslaget område bör dock ske i samråd med
Götene kommun.
Påverkan på landskapsbild bedöms bli måttlig då avståndet till
Vänern samt större bebyggelsegrupper är relativt stort. Från vissa
punkter i jordbrukslandskapet blir dock påverkan mera påtaglig.
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Område K
Området är beläget norr och söder om väg 202 mellan Mariestad och Töreboda cirka 1–1,5 km nordväst om sjön Ymsen och
Fredbergs mosse. Området är cirka 6 km2 stort och bedöms
rymma cirka 25–30 vindkraftverk.
Sjön Ymsen, tillsammans med Fredbergs mosse i norr och
Jula mosse i söder, utgör riksintresse för naturvården. Fredsbergs mosse är dessutom Natura 2000-område. Ymsen är en
grund näringsrik lerslättsjö med hög fiskproduktion och utgör
en viktig fågelbiotop. Omgivningarna består av odlingsbygd
präglad av ett antal större herrgårdar. I nordväst höjer sig
landskapet och domineras av barrskog. I denna del återfinns
resterna av den medeltida anläggningen Ymseborg. Ymsen
omfattas också av landskapsbildsskydd.
Inom område K ligger några mindre mossområden som
omfattar nyckelbiotoper av urskogskaraktär. Inom området
finns även några mindre naturvärdesobjekt bestående av
barrsumpskogar. Ett fåtal fornlämningar i form av torpruiner,
slagghögar och gränssten inryms inom området.
Avståndet till närmaste bebyggelse är långt, minst 1 km,
vilket gör att risken för störningar i form av till exempel buller
bedöms som liten.
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Området omfattar karaktären skog och bedömts som visuellt
tålig. Området ligger mellan cirka 80 och 110 meter över havet
och delas av vägen mellan Mariestad och Töreboda. Troligen
kommer verken inte att upplevas på nära avstånd från vägen.
Möjligen kan de bli synliga om man rör sig till fots eller med
cykel. På håll kommer en vindkraftetablering bli mest påtaglig
från Ymsen med stränder. Från vissa vägar i området kommer
också delar av en anläggning att upplevas på
ett avstånd av 2–5 km. Vindkraftverken kommer att placeras
30–50 meter över Ymsens yta (nivåer upp till 120 meter över
havet) vilket gör att de förstärker topografin i landskapet.
Området ger därmed verken ett harmoniskt läge i landskapet
som känns naturligt för syftet att ”fånga vinden”.
Fågellivet vid Fredsbergs mosse kan påverkas av utbyggnaden
av vindkraft. Kompletterande undersökningar och analyser
måste genomföras ur fågelskyddssynpunkt innan området tas i
anspråk för vindkraft.
Landskapsbilden kommer att påverkas måttligt då föreslaget
område har ett harmoniskt läge i landskapet. Från Ymsen, vissa
vägar och i öppna dalgångar kommer dock vindkraftverken att
synas väl.

Konsekvenser för
relevanta miljömål
Riksdagen antog 1999 sexton miljömål för att öka och säkerställa miljökvaliteten fram till 2020. Miljömålen är viktiga
eftersom de ger en vägledning om hur regionen bör utvecklas
för att uppnå en bättre miljö. Syftet med miljömålen är att nå
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Vidare ligger
de svenska miljömålen till grund för det dagliga miljöarbetet
i Mariestads kommun. Därtill finns regionala tilläggsmål för
Västra Götalands län. Följande avsnitt redogör för översiktsplanens påverkan på miljömålen.

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemen inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet ska uppnås.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Ny bebyggelse och infrastruktur (större energibehov
och resursanvändning)
– – Bebyggelse i områden utan kollektivtrafik
– – Utbyggnad av E20 och andra vägar
+ + Satsningar på alternativa drivmedel
+ + Satsningar på test- och demonstrationsplats
+ + Byggnation centralt i kollektivtrafiknära områden
+ + Satsningar på gång- och cykelnätet
+ + Upprustning av Kinnekullebanan
+ + Vindbruk och förnybar el

bebyggelse i lägen där det är långt till kollektivtrafik inverkar
naturligtvis negativt. Detta utgör dock en mindre andel av den
totalt föreslagna bebyggelsen i planförslaget. Koncentrerad och
tät bebyggelse å andra sidan bidrar till uppfyllandegraden. En
övergång till alternativa bränseln är inte direkt kopplad till den
fysiska planeringen men ett uttalat mål och strävan i översiktsplanen. Genomförbarheten och de samhälleliga effekterna
är svåra att uppskatta. Förbättringar av gång- och cykelnätet
ligger närmare till hands och har en positiv effekt, inte bara
för miljömålet, utan också för den lokala trafikmiljön och
folkhälsan.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Ny bebyggelse (ökad trafik).
–– Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (ökad trafik).
–– Nya industriverksamheter (luftutsläpp).
–– Ökad befolkningsmängd innebär en ökad
förbränning av avfall.
++ Satsningar på alternativa drivmedel
++ Satsningar på test- och demonstrationsplats
++ Byggnation centralt i kollektivtrafiknära områden
++ Satsningar på gång- och cykelnätet
++ Upprustning av Kinnekullebanan
++ Vindbruk och förnybar el
I likhet med miljömålet begränsad klimatpåverkan är frisk luft
starkt förknippad med de utsläpp som kommer från transporter samt transportbehov. Kommunen uttrycker en vilja att
göra satsningar på förnybara drivmedel samt att underlätta för
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Spridd bebyggelse
motverkar i viss mån detta. Sammantaget bedöms dock planen
leda till förbättrade möjligheter att nå målet frisk luft.

Det finns faktorer som både gynnar och missgynnar miljömålet begränsad klimatpåverkan. Transportbehov är den
enskilt största påverkande faktorn i sammanhanget. Spridd
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Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material,
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – I försurningskänsliga områden kan avverkning av
skog bidra till ökad försurning.
– – Svavel- och kväveutsläpp (utsläpp från biltrafik,
industri).

Enligt översiktsplanen uppnår kommunens sjöar och vattendrag, oberoende av kalkning, sämst status med avseende på
försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen
av kvaliteten på vattenmiljön. I vissa LIS-områden kommer
avverkning behöva ske för att göra plats för ny bebyggelse,
något som kan inverka negativt på miljömålet om markförhållandena är känsliga avseende försurning. Även omdragningen
av E20 påverkar skogsmark. Ökad trafik genom ny bebyggelse i
glesbygd samt utbyggnad av E20 kommer bidra till ökad trafik
och därmed högre utsläpp av kväveoxider. Planen bedöms
ändå påverka miljömålet negativt endast marginellt. En större
positiv påverkan torde vara fortsatt kalkning av försurade sjöar
och vattendrag, något som inte regleras i översiktsplanen.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte
hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Läckage från befintliga förorenade markområden
– – Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner)
+ + Ändrad användning och sanering av förorenade
områden
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++ Lokalt omhändertagande av dagvatten
++ Genomförande av VA-planen

En förtätning av tätorten innebär att mark som i vissa fall har
en föroreningshistorik ibland tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Ofta är detta en resurseffektiv form av planering där
befintlig infrastruktur kan nyttjas. Samtidigt ställer det stora
krav på att marken saneras för att uppnå kraven för känslig
markanvändning. Genom att etappvis ställa om förorenad
mark till andra ändamål samt genom att sanera områden
bidrar planen till miljömålet. Genom genomförandet att
VA-plan och lokalt omhändertagande av dagvatten förhindras
visst läckage av gifter. Sammantaget bedöms planen bidra
positivt till miljömålet.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Nybyggnation i områden med radonrisk
En kartering av markradon har utförts inom kommunen.
Karteringen visar att halterna är störst i områden med genomsläppliga jordar där radongasen lättare transporteras. Det
är främst åsar och vattendrag som präglas av högre halter av
markradon.
I delar av Lugnås, Sjötorp och på Torsö finns mindre
områden klassade som högriskområde för markradon. I övrigt
föreslår inte översiktsplanen ny bebyggelse i något område med
hög risk för markradon. I närheten av Lyrestad samt Hasslerör och Tidavad finns områden som bedömts ha låg risk för
markradon. Inne i centrala Mariestad är ett område i Leksberg
klassat som radonriskområde. Boverkets byggregler för högsta
tillåtna radonhalt i nybyggda hus ska följas. Det samma gäller
rekommendationer för byggnation i närhet av luftledningar.
Miljömålet bedöms därmed inte påverkas av förslagen i översiktsplanen.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Byggnation i strandnära lägen (påverkan våtmarker)
– – Utsläpp av näringsämnen (NOx från trafik, gödning
från jordbruk)
+ + Förbättringar i kommunens reningsverk
+ + Genomförande av VA-plan
Miljömålet i stort bedöms i övrigt inte påverkas i någon större
utsträckning av översiktsplanen, men vissa negativa konsekvenser kan uppstå i mindre skala till följd av byggnation i
strandnära lägen. Strandängar och våtmarker kan fungera som
en naturlig buffert mot översvämningar, samtidigt som de
utgör näringsfällor och bidrar till att motverka övergödning.
Förbättringar planeras för kommunens reningsverk, vilket
kommer ha en positiv inverkan på miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Befintliga äldre avloppslösningar som inte åtgärdas
– – Ökad båttrafik till följd av friluftsaktiviteter (buller,
utsläpp).
– – Näringsläckage
+ + Efterbehandling av förorenade områden
+ + Fiskevårdsplan för Vänern
+ + Genomförande av VA-plan
I översiktsplanen uttrycks ambitionen att arbeta aktivt för
att bibehålla och förbättra sjöarnas vattenkvalitet och fiskens

lekområden, begränsa tillförsel av miljögifter samt utveckla
möjligheterna att för fritidsfiske och yrkesfiske. En ökad
båttrafik kan inverka negativt på miljömålet men näringsoch giftläckage från äldre avloppsanläggningar bedöms ha en
betydligt större negativ inverkan. I kommunen finns det dessutom företag som bygger elbåtar för kommersiell försäljning.
En anslutning av fler fastigheter till det kommunala VA-nätet
i enlighet med VA-planen bidrar positivt till miljömålet.
Likaså omställning av äldre avlopp till mer kretsloppsanpassade lösningar. Att kommunen är delaktig i samförvaltning
av Vänern är en del av det långsiktiga arbetet med miljömålet.
Förutsatt att åtgärder kopplas till den ambition som uttrycks
i översiktsplanen bedöms planförslaget sammantaget bidra
positivt till miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.

Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Ny bebyggelse (högre uttagsvolymer, avdämning,
utgrävning)
–– Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (avdämning,
utgrävning)
–– Nya verksamheter (högre uttagsvolymer, avdämning,
utgrävning)
–– Nya täkter (avledning av grundvatten)
++ Bibehållande av vattenskyddsområden
++ Genomförande av vattenförsörjningsplan
Ny bostadsbebyggelse i Lugnås och Hasslerör berör vattenskyddsområden. Enligt översiktplanen är inte vattentäkterna
i bruk, men särskilda föreskrifter gäller fortfarande och om
de inte upphävs behöver de beaktas. Inom områdena är det
exempelvis förbjudet med schaktningsåtgärder.
Om täktverksamhet innebär bortledande av grundvatten kan
detta kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt MB kap. 11.
Sprängning och utgrävning kan påverka grundvattenmagasin
genom ändrade tryckförhållanden, underminering och inläckage av smutsigt vatten. Skyddszoner för grundvattenreserver
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finns upprättade och geotekniska undersökningar ska säkerställa att exploateringen inte riskerar att påverka grundvattnet.
En ökad inflyttning innebär ett ökat uttag av grundvatten.
Bedömningen är att den nya översiktsplanen kan påverka
grundvattnet, men påverkan bör vara ringa om vattenförsörjningsplan följs. Vattenförsörjningsplanen är framtagen för
att trygga grundvattenförsörjningen. Vänern är den primära
dricksvattenkällan i kommunen varför uttag av grundvatten är
av mindre direkt betydelse.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på
miljömålet:
– – Exploatering av våtmarker eller strandängsmiljöer
– – Upphörd hävd till följd av annan markanvändning
– – Påverkan från skogsbruk eller annan markanvändning
+ + Anläggande av nya våtmarker eller öppen
dagvattenhantering
Föreslagna LIS-områden berör ofta strandnära miljöer.
Påverkan på strandängar bör undvikas eftersom höga naturvärden riskerar att påverkas. Dessutom kan strandängar och
våtmarker kan fungera som en naturlig buffert mot översvämningar, samtidigt som de utgör näringsfällor och bidrar till att
motverka övergödning.
Vägbyggnationer, såsom utbyggnad av E20 kan lokalt
påverka våtmarksmiljöer. Andra typer av våtmarksmiljöer, t.ex.
våtmarker i jordbrukslandskapet, bedöms i stort inte påverkas av förslagen i översiktsplanen. Torvtäkter planeras inte i
kommunen.
Vid planering av dagvattensystem kan med fördel våtmarker anläggas som även har värden för naturmiljön, något som
skulle bidra positivt till miljömålet. Utökning av naturreservatet Ekudden har en positiv påverkan på miljömålet.
Uppfyllandet av miljömålet försvåras i viss utsträckning om
strandängsmiljöer exploateras, då detta är en ovanlig biotop. I
övrigt bedöms inte miljömålet som helhet påverkas negativt av
översiktsplanen.
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Nyetableringar i skogsmark (bostäder, verksamheter,
vägar el.dyl)
++ Platsspecifik hänsyn till skogliga värden
Översiktsplanen innebär i första hand nyetableringar i anslutning till befintlig bebyggelse. I flera av de föreslagna LIS-områdena påverkas lövskogsmiljöer eller skyddsvärda träd med vissa
eller i något fall höga naturvärden, som i Ullervad. Planering
av föreslagen bebyggelse och infrastruktur behöver ta hänsyn
till de lokala förutsättningarna på plats. Då bör områden med
skogliga naturvärden kunna undvikas, varvid miljömålet inte
behöver påverkas negativt. Vägbyggnationer, såsom utbyggnad
av E20 kan lokalt påverka skogsmiljöer.
Under förutsättning att hänsyn tas till lokala förhållanden
bedöms inte uppfyllandet av miljömålet försvåras av planerade
åtgärder i översiktsplanen.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Byggnation eller annan exploatering av
jordbruksmark (åkermark, ängs- och betesmarker).
++ Ersättning av förlorade ekosystemtjänster
Byggnation sker i huvudsak i redan etablerade ytor eller som
förlängning till etablerad bebyggelse. Jordbruksmark tas ändå
i anspråk i vissa fall, såsom de områden som föreslås för verksamheter i södra delen av Mariestads tätort samt inom vissa
LIS-områden på Torsö. Generellt säger hushållningsbestämmelserna i miljöbalken att mark ska användas för lämpligaste
ändamålet. Ska jordbruksmark tas i anspråk behöver detta

motiveras utifrån hushållningsperspektiv. Byggnation i naturbetesmarker påverkar naturvärden negativt och bör kunna
undvikas eftersom det inte är brist på annan tillgänglig mark i
Mariestads kommun.
Kommunens kunskap kring kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse på landsbygden behöver öka, förslagsvis genom
inventering av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer i kommunen. Översiktsplanen saknar målsättning avseende ekologisk
produktion. Sammantaget bedöms miljömålet påverkas
måttligt negativt.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
– – Buller (ökade nivåer pga. ökad trafik, nya
verksamheter, avverkning av bullerdämpande
grönområden)
– – Minskade grönytor vid förtätning
– – Nya eller ombyggda vägar och järnvägar (farligt gods)
– – Nya verksamheter (avfall och/eller emissioner)
+ + Bebyggelseförtätning
+ + Ersättning av förlorade ekosystemtjänster
+ + Främjande av hållbara transporter
+ + Främjande av friluftsliv och rekreation
+ + Lokalt omhändertagande av dagvatten
+ + Utbyggnad av VA-systemet
+ + Upprätthålla och främja kulturvärden
+ + Klimatanpassningsåtgärder
Kommunen avser att skydda, utveckla och skapa ett större
kunskapsunderlag kring kulturmiljöer i kommunen. Detta är
mycket positivt för måluppfyllandet.
Det finns en ambition att arbeta med förnybar energi och
hållbara transportlösningar. Vindbruksplanen är en integrerad
del av översiktsplanen. Vad gäller aspekterna energi och trans-

porter i miljömålet bedöms de också påverkas positivt.
I översiktsplanen pekas grönstrukturer ut för ny bebyggelse
vilket motverkar miljömålet. Det finns dock ställningstagande kring ny grönstrukturplan samt att kommunen avser
att kompensera grönytor då dessa tas i anspråk. Detta bidrar
positivt till miljömålet.
Det finns en risk i att fler människor kommer utsättas för
buller men så länge detaljplaneringen tar hänsyn till gällande
riktvärden bedöms detta bara ge en marginellt negativ påverkan.
Vad gäller återvinning och avfallshantering har kommunen
för ambition att verka för en långsiktigt hållbar infrastruktur
för detta. Kommunen ska också verka för slutna kretslopp
av resursflöden och näringsämnen. Även detta bedöms ha en
positiv inverkan på miljömålet.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Faktorer i ÖP2030 som har en påverkan på miljömålet:
–– Byggnation på grönytor i tätorten
–– Störande aktiviteter och byggande i skärgårdsmiljöer
–– Vägbyggnation som skapar barriäreffekter.
++ Vidmakthållande och skötsel av naturreservat
++ Utveckling av tätortsnära natur
++ Framtagande av grön- och blåstrukturplan
++ Åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljöer
++ Ersättning av förlorade ekosystemtjänster
++ Öppen dagvattenhantering
I Mariestad tätort finns relativt mycket bebyggelsenära naturområden samt parkmark som kan klassas som natur. Sådana
ytor ska enligt översiktsplanen ses som en resurs i grönplaneringen för utvecklingen av nya parker, gröna länkar och
stråk. Även om sådana miljöer inte har de högsta naturvärdena
kan de vara viktiga för arter att förflytta sig mellan områden.
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Övriga orter i kommunen är så pass små att risk för barriäreffekter för arter inte bedöms uppstå.
Även vattendrag behöver ha kvar sin ekologiska funktion så
att inte exempelvis vandringshinder uppstår. Anläggningar i
vatten, såsom nya bryggor, skulle kunna vara en konsekvens av
de nya strandnära bebyggelseområden som föreslås.
Vid planering för utökad turism i Vänerskärgården, behövs
planering av organiserad verksamhet, så att inte störningskänsliga områden, t.ex. viktiga häckningslokaler för fåglar,
påverkas.
Vägbyggnationer riskerar att lokalt påverka naturvärden
samt skapa barriäreffekter för vilt. E20 är en befintlig väg som
redan är en barriär i landskapet. Trafikverket utreder lämpliga
vägkorridorer för utbyggnad av E20 utifrån en rad perspektiv
där påverkan och skademildrande åtgärder avseende naturmiljön är en del.
I översiktsplanen förordas en utökning av naturreservatet
Tegelängen vilket bidrar positivt till miljömålet. Att ta fram
en grön- och blåstrukturplan kan bidra med kunskap och
prioriteringar av viktiga naturmiljöer, i synnerhet i tätorterna.
Att utveckla den tätortsnära naturen med exempelvis öppen
dagvattenhantering kan skapa mer kvalitativa grönytor för växt
och djurliv.
Sammantaget bedöms inte översiktsplanen har någon stor
påverkan på miljömålet och att under förutsättning att erforderlig hänsyn tas blir konsekvenserna små.

Konsekvenser för
miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten i mark, vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens 5
kapitel. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och
miljön.

MKN för vattenkvalitet samt fisk- och musselvatten
Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads
kommun kommer från Vänern. Vänerns vattenkvalitet är god
och klarar utan rening de flesta av kvalitetskraven för dricks-
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vatten. Merparten av alla fastigheter i Mariestad ligger inom
kommunens verksamhetsområde för Mariestads kommuns
allmänna VA-anläggning och är därmed anslutna till det
kommunala dricksvattennätet. Fastigheter utanför verksamhetsområde för Mariestads kommuns allmänna VA-anläggning
får sitt dricksvatten från egna brunnar eller gemensamhetsanläggningar.
Lindholmens vattenverk är kommunens största och står
för cirka 95 procent av vattenproduktionen i kommunen.
Lindholmen försörjer Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hassle,
Sjötorp, Lyrestad och Böckersboda med dricksvatten.
Kommunen har vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Boterstena och Svaneberg, som försörjer Tidavad
respektive Lugnås med dricksvatten. Det finns också vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Sjötorp, Hassle,
Lugnås och Böckersboda som inte längre är i bruk. Vattenskyddsområde saknas för kommunens ytvattentäkt i Mariestadsfjärden.
Vänern med tillflöden har gällande miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna innebär
att särskilda gränsvärden och riktvärden är fastlagda för att
skydda eller förbättra vattenkvaliteten så att laxfiskar fortsatt
ska kunna leva där.
Vänern, Tidan och Göta kanal är de ytvattenförekomster
som berörs av förslaget genom att det i översiktsplanen föreslås
ny bebyggelse i anslutning till dessa. Risken för att föroreningar och näringsämnen från dessa områden sprids till vattnet
i samband med exploatering bedöms som liten då merparten
ligger inom kommunala verksamhetsområden för VA och
andra, exempelvis LIS-områden, har möjlighet att anordna nya
kretsloppsanpassade avloppslösningar. Arbete med VA-plan
och regional vattenförvaltning bidrar också till uppfyllelse av
miljökvalitetsnormer för vatten. Större påverkan förväntas från
näringsläckade från jordbruk. Läckage från jordbruket innebär
bl a övergödningsproblematik i delar av Vänern.

MKN för luft
Luftkvaliteten är generellt god i Mariestad. Risk för att överskrida gällande miljökvalitetsnormer för luft uppstår främst
utefter starkt trafikerade vägar eller i rum där luftomsättningen
är liten, så som i mer tätbebyggda områden. Mätningar visar
att luften i Mariestads tätort klarar miljökvalitetsnormerna för
luft med god marginal. Bedömningen är att översiktsplanens

förslag inte kommer att medverka till ett gränsöverskridande
av miljökvalitetsnormerna för luft.

MKN för buller
De främsta bullerstörningarna i Mariestads kommun kommer
från väg- och järnvägstrafik. I synnerhet är bullerfrågan aktuell
vid större vägar, gator och järnväg vid eller genom tätort. I
Mariestads tätort finns en bullerproblematik vid Göteborgsvägen, Stockholmsvägen, Marieforsleden och Kinnekullebanan.
Vid Lyrestad och Lugnås passerar E20 just utanför tätorten och
vid Sjötorp passerar väg 26. Kinnekullebanan passerar Lugnås,
Mariestad, Hasslerör och Lyrestad.
Av de nya boendemiljöer som finns i planförslaget finns
en risk för bullerpåverkan i de områden som pekas ut längs
Marieforsleden och Kinnekullebanan i Mariestads tätort. Även
i Lyrestad och Lugnås pekas nya bostadsområden ut som kan
påverkas av buller från E20. Kommunen avser att säkerställa
att dessa områden är lämpliga för bostadsbebyggelse genom att
utföra bullerberäkningar enligt Boverkets riktlinjer. Vi planering av nya bostadsområden ska god ljudmiljö särskilt beaktas.
Dessutom ska bullersaneringsplanen ses över och aktualiseras
för att säkerställa den allmänna ljudnivån i tätorten. Förutsatt
att de ställningstaganden som görs i översiktsplanen efterlevs
bedöms risken för överskridande av miljökvalitetsnormer som
mycket liten och därmed förväntas konsekvenserna bli ringa.

ȫȫ Vid detaljplanering i låglänta områden ska

högsta beräknad nivå vara dimensionerande för
grundläggning såtillvida att inte andra åtgärder mot
översvämning genomförs.
ȫȫ I de fall bebyggelseutveckling sker närmare än 150
meter från en farligt godsled ska ”Riskhantering
i detaljplaneprocessen – riskpolicy för
markanvändning intill transportleder av farligt gods”
(Länsstyrelsen, 2006) tillämpas.
ȫȫ Vid detaljplanering i områden med
kulturmiljövärden ska särskild hänsyn tas till
utformning och anpassning av bebyggelse.
ȫȫ Innan detaljplanering i LIS-områden ska de värden
som finns för växt- och djurliv samt friluftsliv utredas
och därefter ska ny bebyggelse utformas så att
intrånget blir så litet som möjligt.
ȫȫ Strandängarnas värden ska särskilt beaktas i
LIS-områden (Myllrande våtmarker).
ȫȫ Formulera metoder för ersättning av
ekosystemtjänster.
ȫȫ Genomförande av VA-plan, klimatanpassningsplan,
vattenförsörjningsplan.
ȫȫ Framtagande av blå- och grönstrukturplan samt
kommunövergripande utvecklingsprogram för
kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö.

Åtgärder och
uppföljning
För de bebyggelseområden som pekas ut i planen finns också
beskrivningar kring varsamhet och hänsynstagande till
allmänna intressen och värden i de fall dessa påverkas. Dessutom finns förslag på följduppdrag och hantering av genomförandefrågor i planens genomförandebeskrivning. Nedan
följer förslag på åtgärder och uppföljning på ett mer övergripande plan kopplat till den betydande påverkan planen har på
allmänna intressen, miljömål och miljökvalitetsnormer.
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Bakgrund och syfte
Syfte med särskilt utlåtande
Det särskilda utlåtandet är en del av antagandehandlingen av
översiktsplanen. Syftet med det särskilda utlåtandet är generellt att bemöta och redovisa yttranden som inkommit under
utställningen. Den ska också presentera de förändringar som
inkomna synpunkter medfört.

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.
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. Alla inkomna synpunkter
har sammanställts och kommenterats. Det noteras att länsstyrelsens yttrande inte inkommit inom den tid som plan- och
bygglagen anger. Yttrandets juridiska status kan därför ifrågasättas. Kommunen har trots detta valt att bemöta valda delar
av yttrandet. Yttrandena i sin helhet finns att ta del av hos
kommunen.
Samrådet av översiktsplanen pågick 23 mars 2017 - 22 juni
2017 och utställningen 26 februari 2018 - 22 april 2018. Handlingarna har funnits i Stadshuset samt varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
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Sammanfattning av
inkomna yttranden
Nedan är en lista på alla inkomna synpunkter under samrådet.
I det särskilda utlåtandet tas alla yttranden upp men flera av
dem har sammanfattats av praktiska skäl. Yttrandena finns i sin
helhet att ta del av hos kommunen. Kommunens bemötande
beskrivs efter varje yttrande.

Externa myndigheter

2018-04-20

Tommy Andersson

2018-04-25

Länsstyrelsen

2018-04-22

2018-04-09

Trafikverket

2018-03-27

Lantmäteriet

2018-03-23

Sjöfartsverket

Nicoline och Eric Losman, Jenny
Frantzén, Lennart Bergquist, Helena
Berquist Carlsson och Ellen Hagrup
Grimlund

2018-04-03

Försvarsmakten

2018-04-22

Rolf Matsson

2018-04-06

Sveriges Geologiska Institut

2018-04-22

Anders och Anna Dahlberg

2018-04-20

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

2018-04-22

Boende Vikingavägen 1-8

2018-04-22

Åsa och Anders Tyyni

2018-03-01

Räddningstjänsten

2018-04-22

Ralf och Caroline Vestman

2018-04-22

Kent Alpsten och Kristina Andersson

Kommunala nämnder, förvaltningar och politiska
partier

2018-03-03

Karl Gunnar och Gun Ullberg

2018-04-16

Ulf Svensson

2018-04-22

Centerpartiet

2018-04-20

Ada Arenander

2018-04-22

Folkhälsorådet

2018-04-19

Socialdemokraterna

2018-04-12

Tekniska nämnden

2018-04-04

Miljö- och byggnadsnämnden

Företag och organisationer
2018-04-03

Mariestads Friluftsklubb

2018-04-22

Lyrestads samhällsförening

2018-04-22

Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

2018-04-22

Mariestads naturskyddsförening

2018-04-20

Säby-Snapens vägsamfällighet

2018-04-19

Hotell Vänerport

2018-04-15

Lyrestad gjuteri

2018-04-18

Mariestads Fågelklubb

Enskilda fastighetsägare och allmänhet

2018-04-10

Mariestads Ridklubb

2018-04-22

Christina Högstedt

2018-03-26

Svenska Kraftnät

2018-04-22

Ulla och Christer Delén, Iréne Hård af
Segerstad

2018-03-14

Vattenfall

2018-03-05

Västra Götalandsregionen

Omkringliggande kommuner
2018-04-22

Gullspångs kommun

2018-04-13

Skövde kommun

2018-04-11

Lidköpings kommun

2018-04-10

Töreboda kommun
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Externa myndigheter
Länsstyrelsen (Lst)
Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag
till ny översiktsplan. Översiktsplanen är gedigen och tar på ett
förtjänstfullt sätt avstamp i kommunens förutsättningar och
roll i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelsen har förståelse för
den vilja och ambition att växa och utvecklas som kommunen
uttrycker i översiktsplanen. Planen ger god vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i
strandnära läge som föreslås i översiktsplanen vid Södra
Laxhall och Skräddaretorp riskerar att påtagligt skada riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4
miljöbalken. Kommunen behöver i kommande utredningar
och detaljplanering visa att ny bebyggelse i Lyrestad längs Göta
Kanal inte påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljövården.
I övrigt bedömer Länsstyrelsen att riksintressena tillgodoses i
översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att
MKN enligt 5 kap. MB följs.
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Länsstyrelsen bedömer
att ett av dessa, Södra Kryparetorp (område 13), är förenligt
med 7 kap. 18 e § första stycket MB. Övriga tre områden
(Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer Länsstyrelsen utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven
för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och
vattenområden och som angår angränsande kommuner kan
samordnas på ett lämpligt sätt.
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte
utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem
avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för
olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt
11 kap. PBL. Det gäller framförallt det som föreslås i området

Strandgården västra och Katthavet kring befintligt reningsverk.
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå
om LIS-områdena är förenliga med kraven i MB, men när
kommunen antagit en detaljplan eller områdesbestämmelser är
strandskydd, även utanför LIS-områden, en ingripandegrund
för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För att exploatering
ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§
MB. Länsstyrelsen vill redan nu vara tydlig med att det för flera
områden sannolikt saknas särskilda skäl, utifrån nuvarande
lagstiftning och praxis. Detta gäller områdena Bäckatorpet,
Södra Ekudden, Strandgården västra, Nolhagsfyren och del av
Gummerstadsvägen. I ljuset av nya vägledande domar gällande
tätortsutveckling som särskilt skäl för strandskydd är även
Katthavsviken ett sådant område. Det samma gäller för förslag
i tätorterna Hassle, Lyrestad, Odensåker och Ullervad.
Länsstyrelsen noterar att flera förändringar av förslaget
har skett mellan samråd och utställning av planen. Förutom
förtydliganden och justeringar i text har planområden tagits
bort och flera nya områden lagts till. Sammantaget handlar det
om relativt stora ytor för ny bebyggelse som lagts till. Länsstyrelsen saknar en samlad redovisning av de förändringar i
mark- och vattenanvändningen som gjorts mellan förslagen.
Handlingarna bör kompletteras med detta.

Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap.
10 § PBL:
Riksintresse Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 §
MB) och rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Länsstyrelsen bedömer att den landsbygdsutveckling i strandnära läge som föreslås i översiktsplanen vid Södra Laxhall och
Skräddaretorp riskerar att påtagligt skada riksintressena för
naturvård och friluftsliv enligt kap. 3 och 4 miljöbalken (se
nedan).
Riksintresse Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Kommunen föreslår i översiktsplanen ny bebyggelse i mindre
områden längs riksintresset Göta Kanal. Kommunen behöver i kommande utredningar och detaljplanering visa att ny
bebyggelse i Lyrestad längs Göta Kanal inte påtagligt skadar
riksintresset för kulturmiljövården.
I Lyrestad pekas också ett omvandlingsområde ut och i
Sjötorp, ett så kallat gestaltningsområde. Det är i översiktspla-
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nen inte helt tydligt vad detta innebär, men Länsstyrelsen vill
poängtera vikten av att förändringarna sker i samklang med
värdena i riksintresset för kulturmiljövård.
Riksintresseområde för kulturmiljövård Göta kanal genomgår en revidering. Beslut kring ny avgränsning förväntas tas
under år 2018.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att
MKN enligt 5 kap. MB följs.

Strandskydd och LIS-områden
I översiktsplanen föreslår kommunen fyra nya områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Länsstyrelsen bedömer
att ett av dessa, Södra Kryparetorp (område 13), är förenligt
med 7 kap. 18 e § första stycket MB. Övriga tre områden
(Södra Laxhall, Snapen och Skräddaretorp) bedömer Länsstyren utifrån nu kända förutsättningar inte uppfyller kraven för
landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Länsstyrelsen vill också påminna om tidigare granskningsyttrande 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.
Området är idag oexploaterat
och hyser höga natur- och friluftsvärden. Området är utpekat
som riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken,
samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap
1 och 2 §§ miljöbalken. Dessutom pågår bildande av naturreservat i området. Norr om området, vid Laxhall och Brommösund, finns sedan tidigare utpekade LIS-områden. Länsstyrelsen anser att Södra Laxhall inte är lämpligt som LIS-område,
då skadorna på strandskyddets syften kommer att bli för stora.
Länsstyrelsen anser även att en exploatering i det oexploaterade
naturområdet kan medföra påtaglig skada på riksintressena
enligt 3 och 4 kap. MB.
SÖDRA LAXHALL (OMRÅDE 10)

Området är beläget i direkt anslutning till
Mariestads tätort och är ett friluftsområde som har mycket stor
betydelse för strandskyddets syfte. Området kan därför inte
komma ifråga som LIS-område. Länsstyrelsen ser heller inte

SNAPEN (OMRÅDE 11)
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behovet av LIS på platsen. Om det finns idéer om anläggningar
som utvecklar det rörliga friluftslivet ytterligare kan det prövas
genom dispenser.
På platsen finns idag en mindre
campingverksamhet, men området är relativt oexploaterat. Här
finns höga friluftsvärden och området är utpekat som riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken, samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1 och 2 §§
miljöbalken. Direkt norr om platsen pågår bildande av naturreservat. Länsstyrelsen anser att platsen inte uppfyller LIS-kraven.
Ett nytt fritidshusområde kommer inte att ge några långsiktiga
fördelar för samhället. Länsstyrelsen bedömer att exploateringen
riskerar att medföra orimligt stor skada på strandskyddets syften
och på riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB.
SKRÄDDARETORP (OMRÅDE 12)

Området ligger i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse. Det finns en befintlig
struktur som behöver stärkas. Området är begränsat i storlek och
området närmast strandlinjen lämnas fritt. Länsstyrelsen anser
att området uppfyller LIS-kraven.

SÖDRA KRYPARETORP (OMRÅDE 13)

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och
vattenanvändning som även berör andra kommuner samordnas
på lämpligt sätt.

Hälsa och säkerhet
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta
att det som föreslås i planen medför sådana problem avseende
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.
STRANDGÅRDEN VÄSTRA OCH KATTHAVET Vid Strandgården

västra, intill området Katthavsviken (som är ett planarbete pågår
för) planerar kommunen för ett 40-tal bostäder i nära anslutning
till kommunens reningsverk för avloppsvatten samt ett antal
övriga miljöstörande verksamheter. I området finns också markföroreningar. Flera av de frågeställningar och problem som är
aktuella i samband med planerna för en utbyggnad av Katthavsviken gäller även för Strandgården västra.
En förutsättning för etablering av bostäder är att risken för

skador på människors hälsa inte uppstår. Fördjupade utredningar krävs som visar markanvändningens lämplighet.
Kommunen behöver säkerställa skyddsåtgärder. Det kan handla
om långtgående skyddsåtgärder för att platsen ska bli lämplig
för bostäder. En del av verksamheterna kan behöva flyttas. Det
bör av kommande utredningar framgå vilka verksamheter som
ska flyttas eller vilka åtgärder som ska vara utförda. Det behöver
också slås fast när åtgärder och/eller flytt av verksamheter ska
vara genomfört. Även markföroreningarna behöver utredas.
Innan utredningar, och tillräckliga skyddsåtgärder, kan visa
att det är lämpligt med bostäder på platsen ser Länsstyrelsen
ingen möjlighet till bostäder.
I översiktsplanen finns också Katthavet utmärkt som ett
omvandlingsområde, med potential för förtätning. Fördjupade
utredningar krävs för att visa på lämpligheten i detta.
Kommunens vindbruksplan från år 2010 innehöll
sju områden lämpliga för vindkraft inom Mariestads kommun.
Två av dessa – område J (Västra Kinneskogen) och område K
(Fredsberg) - är fortfarande aktuella och arbetas in i översiktsplanen. Samtidigt kompletteras vindbruksplanen med ett ställningstagande om att vindkraft inte ska byggas ut inom radien
900 meter (35 dBA) från befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen bedömer att område J (Västra Kinneskogen)
och K (Fredberg) är lämpliga för vindkraft, men att föreslagna
begränsningar om skyddsavstånd på 900 meter till bostäder
strider mot rättspraxis och att det inte har någon vetenskaplig
eller objektiv grund. Vidare är det oklart vad kommunen menar
med 35 dBA inom parantes. Länsstyrelsen anser att en bedömning av vilka skyddsåtgärder och begränsningar som är lämpliga
och nödvändiga bör, med utgångspunkt i påverkan på människors hälsa och miljö, ske i det enskilda fallet.
VINDBRUK

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen
följer rekommendationerna i Länsstyrelsens handbok Stigande
vatten. Ett nytt faktablad för Vänern publicerades november
2017 och kan nu användas som stöd. SMHI:s nivåer bör ligga
till grund för klimatanpassningsåtgärder såväl i översiktsplanen
som i klimatanpassningsplanen.

ÖVERSVÄMNING

Vad gäller geotekniska säkerhetsfrågor har Statens
Geotekniska Institut (SGI), i yttrande daterat 2018-04-06, efterfrågat en tydligare strategi som omfattar risker för befintlig
GEOTEKNIK

bebyggelse, såväl som framtida bebyggelseområden. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Vidare saknas det för respektive
bebyggelseområde bedömningar av risk för ras, skred och erosion. I översiktsplanen hänvisas till samlad bedömning, men
tydligheten ökar om kommunen redovisar en bedömning för
respektive bebyggelseområde.

Länsstyrelsens rådgivning – övriga allmänna intressen
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska det framgå om LIS-områdena är förenliga med kraven
i MB, men när kommunen antagit en detaljplan eller områdesbestämmelser är strandskydd, även utanför LIS-områden, en
ingripandegrund för Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL. För
att exploatering ska vara godtagbar krävs särskilda skäl enligt
7 kap. 18 c – d §§ MB. Översiktsplanen föreslår flera exploateringar inom strandskyddat område. Länsstyrelsen vill redan
nu vara tydlig med att det för flera områden sannolikt saknas
särskilda skäl, utifrån nuvarande lagstiftning och praxis. Detta
gäller områdena Bäckatorpet, Södra Ekudden, Strandgården
västra, Nolhagsfyren och del av Gummerstadsvägen. I ljuset av
nya vägledande domar gällande tätortsutveckling som särskilt
skäl för strandskydd är även Katthavsviken ett sådant område.
Det samma gäller för förslag i tätorterna Hassle, Lyrestad,
Odensåker och Ullervad.
STRANDSKYDDADE OMRÅDEN

Översiktsplanen föreslår utbyggnad på jordbruksmark, utan att redovisa att ianspråktagandet av jordbruksmarken är förenligt med villkoren i 3 kap. 4 § MB. 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.
I översiktsplanen finns ett ställningstagande om att ianspråktagande av jordbruksmark i första hand ska ske i närhet av
befintlig bebyggelse och samhällsviktig infrastruktur. I planen
skriver kommunen att de har gjort rimlighetsavväganden för
de större områdena med jordbruksmark som planeras att tas i
anspråk för bebyggelse. Några tydliga avväganden för respektive
område finns inte redovisade i översiktsplanen. Det framgår inte
vilka markområden som har utretts som alternativ till föreslagen
jordbruksmark. Det innebär att utredning enligt 3 kap. 4 § MB
behöver visas i senare skede vid detaljplaneringen.
JORDBRUKSMARK
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Kulturmiljövärden
Kommunen föreslår stora exploateringar längs väg E20 utanför
Mariestads tätort. Dessa exploateringar riskerar att ge betydande
negativa konsekvenser för kulturmiljön. Ett sådant område är
Sund Södra, 20 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta söder om
E20.
Den hänsyn till landskapsbild som kommunen föreslår vid
kommande detaljplanering av Sund Södra är något som bör gälla
för fler områden. Länsstyrelsen anser att rekommendationer om
att säkerställa siktlinjer, gärna kompletterat med rekommendationer om en låg bebyggelse, bör gälla även för övrig bebyggelse
i områdena kring E20 och infarten till Mariestad/Göteborgsvägen. I inblicken mot Mariestad är det särskilt viktigt är att åsen
med Leksbergs kyrka bevaras synlig i landskapet.
Alla fornlämningar, kända eller inte kända, har samma
lagskydd enligt kulturmiljölagen (KML). I områden planerade
för bebyggelse kan det således finnas fler fornlämningar än de
som nämns i översiktsplanen. Länsstyrelsen kan därför komma
att ställa krav på arkeologiska utredningar i samband med
kommande detaljplanering. Länsstyrelsen rekommenderar också
att för omvandlingsområden och områden som planeras för nya
bebyggelseområden bör befintlig bebyggelses och andra kulturhistoriska värden utredas.

Bemötande
ȫȫ Kommunen håller med om att utställningshandlingarna

borde haft en sammanställning över de största
förändringarna mellan samråd och utställning. Det bedöms
dock som för sent att göra detta inför antagandet, då det
inte förändrar själva antagandehandlingen.
Riksintressen
ȫȫ Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och

rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) – Kommunen delar inte
Länsstyrelsens bedömning om de utpekade LIS-områdena
Södra Laxhall (område 10) och Skräddaretorp (område 12).
Dessa kommer därför finnas kvar i översiktsplanen.
ȫȫ Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) Lyrestad – stycket

kompletteras med text om att kommande planarbete längs
Göta Kanal måste visa att riksintresset för kulturmiljövård
inte påtagligt skadas.
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ȫȫ Text om Omvandlingsområde förtydligas. För Sjötorp ska

det även benämnas som Omvandlingsområde istället för
Gestaltningsområde.
Strandskydd och LIS-områden
ȫȫ Kommunen är medveten om att tidigare granskningsyttrande

för LIS-planen kvarstår, detta förtydligas i handlingarna.
ȫȫ Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning om

LIS-områdena Södra Laxhall (område 10), Snapen (område
11) och Skräddaretorp (område 12). De kommer därför
finnas kvar i översiktsplanen.
Hälsa, säkerhet och risken för olyckor
ȫȫ Strandgården västra och Katthavet – Kommunen är

medveten om att fördjupade utredningar krävs för
Strandgården Västra, detta hanteras i kommande
planarbete. Även vilka eventuella skyddsåtgärder som
krävs för att hantera översvämning samt påverkan från
reningsverket samt farligt gods och vilka verksamheter
som eventuellt måste flytta hanteras också i kommande
planarbete. Detsamma gäller Katthavsviken där planarbete
och tillhörande utredningar redan pågår.
Vindbruk
ȫȫ Oklarheten kring (35dBA) reds ut i handlingarna.
ȫȫ Kommunfullmäktige har sedan tidigare fattat ett beslut

om skyddsavstånd 900 meter vid vindkraftsetablering.
Ställningstagandet står därför kvar.
Geoteknik
ȫȫ Kommunens arbete med klimatanpassning beskrivs i

klimatanpassningsplanen. Vid nästkommande revidering
av denna föreslås att en tydligare strategi som omfattar
risker för befintlig bebyggelse, såväl som framtida
bebyggelseområden tas fram.
ȫȫ Beskrivning av risker för erosion, ras och skred utifrån

kartläggning av områden med potentiellt hög eroderbarhet
(SGI) samt lutningsanalys för skred i finkornig jordart
(SGU) har kompletterats till handlingen. Översiktsplanen
har kompletterats under avsnittet om erosion samt i
beskrivningen av påverkade områden.

Strandskyddade områden
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling i ovan
nämnda områden. Kommunen gör bedömningen att
områdena är lämpliga för bebyggelseutveckling med
hänsyn till översiktsplanens övergripande princip om
förtätning i anslutning till befintlig infrastruktur samt
i anslutning till befintlig bebyggelse. Med hänsyn till
pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. De flesta områden
har justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bebyggelse. Detta gäller ej service
och handelsområde i Hasslerör samt bebyggelseområde
Strandgården Västra i Mariestads tätort där bedömningen
kvarstår att bebyggelseutveckling närmare än 100 meter
ger förutsättning för hållbar lokal utveckling.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan på
friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och befintlig
infrastruktur att utredas ytterligare.
ȫȫ För varje ovanstående område preciseras målkonflikten

med strandskyddet ytterligare i antagandehandlingen.
Jordbruksmark
ȫȫ Utredningar enligt 3 kap. 4 § MB kommer visas i senare

planarbeten, text om detta läggs till i handlingarna.

Trafikverket (TRV)
Trafikverket uppskattar att kommunen har tagit till sig flera av
synpunkterna som lämnades i samrådsskedet, och utifrån dessa
gjort justeringar och förtydliganden av översiktsplanen.
En trafikstrategi efterfrågades av Trafikverket i samrådsskedet.
Kommunen har kompletterat översiktsplanen med texter om
utgångspunkter för planering av kommunikationer och prioritering mellan olika trafikslag. En fullständig trafikstrategi hade
varit önskvärd, men Trafikverket anser att kommunens översiktliga strategier och ställningstaganden gällande infrastruktur,
trafik och transport är tillräckliga.
Kommunen anger också att Trafikverket ska höja standarden
på vägar och underlätta för cykling. Trafikverket vill påpeka att
det finns begränsade resurser till underhåll av det mindre vägnätet, och att hårda prioriteringar av medel behöver göras. Det
mindre, lågtrafikerade vägnätet är inte prioriterat och kommer
inte att få en högre standard än dagens. Cykelvägar längs statligt
vägnät kräver kommunal medfinansiering och vilka sträckor som
blir aktuella för byggnation prioriteras i regional plan.

Bemötande
ȫȫ Synpunkterna noteras.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll
i samrådsförfarandet när översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet
ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och har
därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta
ärende.

Kulturmiljövärden
ȫȫ Texter om landskapsbild och förhållande till befintliga

kulturhistoriska värden förtydligas för berörda områden.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inga synpunkter kring nu utställd Översiktsplan för Mariestad kommun.

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
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Sveriges Geologiska Institut (SGI)
SGI rekommenderade i sitt samrådsyttrande bland annat att en
tydligare strategi formuleras som omfattar risker för befintlig
bebyggelse, såväl som framtida bebyggelseområden. Synpunkten kvarstår då strategin kan vinna på att tydliggöras ytterligare.
Strategin bör även omfatta hur de identifierade riskerna inom
kommunen kan minska eller upphöra.
Kommunen anger i Del 2 Markanvändning att man för samtliga
bebyggelseområden gjort en samlad bedömning av risk för rasoch skred, erosion och buller samt behov av klimatanpassning.
I de följande beskrivningarna för respektive bebyggelseområde
saknas dock bedömning av risk för ras, skred och erosion. Det är
därmed svårt att utläsa om någon bedömning gjorts eller ej. SGI
rekommenderar att texterna kompletteras med det. Risken för
översvämning beskrivs däremot, den risken är ofta sammankopplad med ökad risk för erosion och kan i förlängningen påverka
markens stabilitet negativt genom förändrad markgeometri.
SGI vill fortsatt trycka på att det i samband med detaljplanering
alltid ska utföras 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.
Sammanfattningsvis föreslår vi att länsstyrelsen i sitt yttrande
till kommunen understryker ovanstående rekommendationer
rörande vad översiktsplaner bör innehålla/beakta vad gäller
geotekniska säkerhetsfrågor.

Bemötande
ȫȫ Kommunens arbete med klimatanpassning beskrivs i

klimatanpassningsplanen. Vid nästkommande revidering
av denna föreslås att en tydligare strategi som omfattar
risker för befintlig bebyggelse, såväl som framtida
bebyggelseområden tas fram.
ȫȫ Beskrivning av risker för erosion, ras och skred utifrån

kartläggning av områden med potentiellt hög eroderbarhet
(SGI) samt lutningsanalys för skred i finkornig jordart
(SGU) har kompletterats till handlingen. Översiktsplanen
har kompletterats under avsnittet om erosion samt i
beskrivningen av påverkade områden.
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Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Det är länsstyrelsens uppgift att tillgodose statens intressen i samband med
kommunal planering.

Räddningstjänsten (RÖS)
En del i översiktsplanen är att möjliggöra en befolkningsökning i Mariestads kommun.
I takt med att befolkningen i Mariestads kommun ökar
behöver räddningstjänstens resurser också utökas. Antalet
räddningsinsatser beror till stor del på antalet invånare i ett
geografiskt område.
Att utvidga den lokala arbetsmarknadsregionen är av central
betydelse för utvecklingen av Mariestads kommun. För att ge
förutsättningar för en befolkningsökning är det viktigt med
fler arbetstillfällen. En befolkningsökning och en utökad
bostadsproduktion kan komma att med föra konsekvenser för
den framtida organisationen för räddningstjänst.
Nuvarande lokalisering av brandstationen i Mariestad
innebär att de objekt som projekterats med en insatstid om tio
minuter för påbörjad räddningsinsats kan hållas. En ev. flytt
av brandstationen i Mariestad behöver föregås av en särskild
utredning med avseende på insatstider; både till befintliga
byggnader och till planerade.
En nybyggnadsproduktion på höjden aktualiserar också
frågan om en utökning av vaktstyrkan i Mariestad. Vaktstyrkan
består för närvarande av en styrkeledare och fyra brandmän.
Det är den personalsammansättning som åtgår för att genomföra livräddande rökdykning. För att parallellt med rökdykningsinsats genomföra livräddning med höjdfordonåtgår
ytterligare en brandman som kan hantera höjdfordonet.
Räddningstjänsten bedömer också att en översyn av transportlederna för farligt gods bör genomföras. Räddningstjänsten är beredd att medverka i detta arbete. I sammanhanget
noteras att Kinnekullebanan är möjlig att transportera farligt
gods, även transporterad mängd farligt gods i dagsläget är lindring. Den bör dock inkluderas i transportvägar för farligt gods.

Bemötande
ȫȫ Förslag på en ny placering för Räddningstjänsten

har lagts till i illustration som visar föreslagen
markanvändning i tätorten. Det finns en detaljplan för
detta från 1997. En eventuellt flytt av brandstationen till
Krontorpsrondellen ska som Räddningstjänsten påpekar
föregås av en särskild utredning om insatstider.
ȫȫ Rekommenderad transportled för farligt gods längs med

västra Marieforsleden har tagits bort.
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Kommunala nämnder,
förvaltningar och
politiska partier
Centerpartiet
Förslaget känns mera genomarbetat nu jämfört med samrådshandlingen och många synpunkter har betraktats både från
oss och andra. När det gäller granskningshandlingen vill vi
framföra följande:
Under historisk utveckling efterlyses mer om industrialiseringen utanför tätorten t.ex. varv och sågverk i Sjötorp och
kvarnstensbrytningen i Lugnås.

Om byggplaner i Mariestad och kransorterna
ȫȫ Marieforsleden - Avvägningen mellan trafik och

bebyggelse bör kunna fungera med gällande förslag.
ȫȫ Hur löser vi trafiksituationen på Bergsgatan som i

och med expansionen på Sjölyckan har blivit ännu
intensivare?
ȫȫ Vi är fortfarande tveksamma till byggnationen på
Bäckatorpet.
ȫȫ Sjötorp - Finns tomtmark för byggande av
flerbostadshus?
ȫȫ Lyrestad - Hästklippan ändras till Horsklippan,
Kanalmuseet till Hamnmagasinet och varvsmiljön till
hamnmiljön.
ȫȫ Bystrukturer - Även i norra delen av kommunen finns
välbevarade bystrukturer t.ex. Slättevalla, Guntorp
och Siggarud.

Järnväg
Viktigt att Kinnekulletåget möjliggör pendling både söderut och norrut. Gårdsjö station är en viktig knutpunkt för
pendling med Kinnekulletågen och för att kunna fortsätta med
västtågen till Stockholm och Karlstad. Det är även viktigt att
tågen stannar i Töreboda för färd norr och söderut.
Bra förbindelser till Gullspång är en förutsättning för att
kunna ansluta till Värmlandstrafiks busslinjer.
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Kollektivtrafik
Lyft fram närtrafiken och även möjligheter till närtrafik till
omkringliggande kommuner.

Bredbandsinfrastruktur
Stycket behöver fördjupas. Nuvarande skrivning är föga framåtriktande. Ett kortare resonemang bör föras om Telias successiva avveckling av de alltmer föråldrade telefonstationerna.
Fördjupade resonemang bör vara kopplade till Regeringens
uppdaterade Bredbands- och Digitaliseringsstrategi vilka båda
har inriktningar mot 2025-2030 och innehålla kommunens
övergripande viljeinriktning för detta:
ȫȫ Mål/Syfte med en utbyggd fiberinfrastruktur ur ett

kommunalt perspektiv
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

Kommunal verksamhet
Sidorna 25-29. Illustration 0.7 Sektor utbildning bör placeras
tillsammans med texten på sid.27 om sektor utbildning. På
kartan bör även anges vilket år som siffrorna på antalet barn
gäller.
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.

Näringsliv och arbetsmarknad
Arbetstillfällen 2014 sid.31 - Det borde finnas nyare uppgifter
om arbetstillfällen än från 2014. När det gäller arbetstillfällen
och handel bör det poängteras, att centrum-handeln behöver
lyftas.
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. I
jämförelse med samrådshandlingen finns endast inledande
text med.
Borttaget är avsnitten om Mariestads tätort, Göta kanal,
Sjötorp, Lyrestad och Norrqvarn, Vänerskärgården med Torsö,
Brommö och Djurö samt Lugnåsberget - Kommer detta att
finnas med i fortsatt planeringsarbete?

Jord och Skogsbruk
I planen hänvisas till en jordbrukskartering 2007. Det bör
finnas någon senare.
Stycket ”Deltidsjordbruk har blivit allt vanligare och ofta
drivs jord-och skogsbruk i kombination. Endast ett fåtal
personer har idag fiske som hel- eller deltidssysselsättning
Kommunen avser att verka för en levande landsbygd och ett
öppet odlingslandskap genom en positiv syn på bosättning på
landsbygden och kompletterande sysselsättningar till jord-och
skogsbruket.” som fanns med i samrådshandlingen har tagits
bort men bör finnas med.

Övriga synpunkter
ȫȫ Planberedskap ill. 0.14 sid 37 Förtydliga vad siffrorna

anger.
ȫȫ Mariestad bör bytas ut mot Mariestads tätort i de

sammanhang man inte menar hela kommunen.
ȫȫ Grönstruktur sid 147 Bra skrivet och viktigt att ha

med i planeringen.
Vi ser fram emot fortsatt arbete med översiktsplanen.

Bemötande
ȫȫ Översiktsplanen har medvetet renodlats till att

mer handla om frågor som direkt berör mark- och
vattenanvändning.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan på
friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och befintlig
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Stycke om ny bebyggelse och dess påverkan på

befintliga vägar läggs till under Infrastruktur.

ȫȫ Text om val av bostadsbebyggelse (småhus,

flerbostadshus mm) läggs till i handlingarna.
ȫȫ Namnet Hästklippan har valts som nytt namn för ett

framtida bostadsområde, detta med tanke på kopplingen
till Horsklippan då ordet Hors syftar till ordet Häst.
Hästklippan är endast en ny del inom det större området
Horsklippan. Detta förtydligas i handlingarna.
ȫȫ Gällande bredband så hanteras inte denna fråga så

detaljerat i det här dokumentet, eftersom det är en
översiktsplan.
ȫȫ Översiktsplanen ger handlingsutrymme att hantera

förändrade behov inom skola och omsorg.
ȫȫ Översiktsplanen pekar bland annat ut behovet av en

turistisk utvecklingsplan för Göta kanal.
ȫȫ Översiktsplanen pekar ut kommunövergripande

utvecklingsprogram för kulturhistorisk värdefull
bebyggelse och miljö som ett viktigt fortsatt planarbete.
ȫȫ Övriga redaktionella synpunkter har hanterats.

Folkhälsorådet, 2018-04-22
En översiktsplan är ett långsiktigt och riktande dokument i
arbetet för en hållbar kommun. Folkhälsa och social hållbarhet
lyfts på flera sätt i den översiktsplan som tagits fram. Detta är
viktigt då hållbar utveckling endast är möjlig om både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter vägs in. Den fysiska
planeringen påverkar den sociala hållbarheten och människors förutsättningar för hälsa på många sätt. All planering
måste därför utgå från att den kommer påverka människors
livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. De långsiktiga
sociala frågorna behöver på ett strukturerat sätt beaktas tidigt
i planeringsprocessen. Det är av vikt att kommunen utarbetar
ett arbetssätt som möjliggör ett tvärsektoriellt perspektiv på
vilka sociala mervärden och konsekvenser som planer inom
fysisk planering medför. Ett sätt att göra detta är att genomföra
så kallade sociala konsekvensanalyser (SKA) som lyfter teman
som tillit, medborgerligt deltagande, sammanhållen stad,
socialt samspel, vardagsliv, upplevd trygghet och social identitet. Faktorer inom fysisk planering som påverkar dessa teman
kan vara storleksrelationer, korsande stråk och täthet. Sociala
konsekvensanalyser bidrar till att sociala frågor förtydligas.
Därigenom blir de också lättare att diskutera och beslut kan
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tas på mer genomlysta grunder. Folkhälsorådet vill med detta
yttrande lyfta vikten av att folkhälsa och social hållbarhet inte
bara blir en viktig princip och utgångspunkt utan också del i
det faktiska och strategiska planarbetet.
Detta kan i översiktsplanen 2030 förslagsvis göras på följande
sätt:
ȫȫ DEL 1. Under rubriken ” Översiktliga strategier
och ställningstaganden” bör det framgå att sociala
aspekter ska analyseras och tas i beaktande som en
av strategierna för bebyggelse, infrastruktur och
grönstruktur.
ȫȫ DEL 4. Under rubriken ”Genomförandeorganisation”
och/eller ”Det fortsatta planeringsarbetet” bör det
finnas en avsiktsförklaring från kommunen att
utveckla ett tvärsektoriellt samarbete där sociala
konsekvensanalyser möjliggörs och att dessa finns
med i ett tidigt skede av alla planeringsprocesser.
Folkhälsorådet kan med fördel fungera som remiss-instans då
större projekt planeras och folkhälsostrategen kan bidra med
stöd och kunskapsutveckling i arbetet med att ta fram rutiner
kring och genomföra sociala konsekvensanalyser.
Området folkhälsa står i påtaglig utveckling och mycket
har hänt sedan arbetet med översiktsplanen 2030 påbörjades.
Bland annat väntas inom kort en proposition med förslag på
ett nytt ramverk och lagstiftning för folkhälsoarbetet nationellt. I Mariestad kommun pågår samtidigt arbetet med att
ta fram en ny folkhälsostrategi inför 2019. Det första stycket
under rubriken ”Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun”
(s.65) riskerar att inom kort vara inaktuellt och skulle för att
hålla över tid kunna uttryckas mer generellt än hänvisa till
nuvarande mål. Förslag på formulering:
Mariestads kommuns Vision 2030 är ledstjärna för
Mariestads kommuns folkhälsoarbete. Utifrån den har en
kommunövergripande folkhälsostrategi tagits fram. Strategin
tar även regionala och nationella målsättningar samt FN:s
globala hållbarhetsmål Agenda 2030 i beaktande.

Bemötande
ȫȫ Föreslagna redigeringar inarbetas i

antagandehandlingen.
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Socialdemokraterna
Vi tycker att översiktsplanen i stort är mycket bra. Vi är positiva till att kommunen förtätar vissa områden och pekar ut helt
nya områden för byggelse och verksamheter. Det är positivt
att man har stor variation på lägen för bebyggelse och att man
sparar naturområdena i redan befintlig bebyggelse. Att även
kransorterna har fått utpekade områden för bebyggelse och
service och handel ser vi positivt på. De olika infrastrukturerna
har lyfts fram på ett bra sätt med olika förslag på förändringar
för vidare utveckling av den befintliga infrastrukturen.
Vad händer med logistiken till polisstationen? Vad händer med GC-vägen som går i de två utpekade områdena? Det finns en ljudvall på västra delen av de två
utpekade områdena på Marieforsleden norra. Skall man ta bort
en ljudvall och ersätta den med bostäder? De nya bostäderna
kommer då att hamna ännu närmare Marieforsleden och helt
utan ljudvall. Att placera flerbostadshus och radhus så nära en
genomfartsled måste utgöra en säkerhetsrisk då det troligtvis
kommer bo barn i dessa två områden.
MARIEFORSLEDEN NORRA

skall få vara den genomfartsled som den
är idag. Mariestad behöver ha ett antal genomfartsleder för
att trafiken skall kunna flyta på ett bra sätt. En avsmalning av
vägen skulle ta bort Göteborgsvägen som en genomfartsled.
Redan idag ligger det norra området på Göteborgsvägen 50-75
m ifrån järnvägen, långt under riskhanteringsavståndet (150m)
som Trafikverket rekomenderar. Skall detta avstånd verkligen
krympas ännu mer? Att placera flerbostadshus och radhus så
nära en genomfartsled måste utgöra en säkerhetsrisk då det
troligtvis kommer bo barn i dessa två områden.

GÖTEBORGSVÄGEN

BÄCKATORPET Trots ändringen av det planerade området så är
vi fortfarande skeptiska till en fortsatt utbyggnad av Ekudden/
Bäckatorpet. Området bör bevaras då det är unikt med en
sådan miljö och naturliv i ett så centralt läge. Det finns fornlämningar i närheten av det tänkta området. Även om området
utformas så att det inte skall påverka fornlämningarna så finns
risken för att de görs det när bebyggelsen kommer på plats.

Att anta en så stor del mark av det som Mariestads Ridklubb använder för sin verksamhet är inte bra. Man
SUND SÖDRA

hindrar föreningen ifrån att kunna fortsätta att arrangera
tävlingar som föreningen har haft stora framgångar med, både
nationellt och internationellt. Man tar också bort möjligheten
för föreningen att vara självförsörjande vad det gäller foder. Vi
ser med stor oro för hur detta kommer att drabba föreningen.

Bemötande
ȫȫ Frågeställningar kring buller, trafiksäkerhet,

tillgänglighet, framkomlighet och riskhantering
i utpekade områden måste beaktas i kommande
planarbeten. Frågeställningarna har varit vägledande
vid utpekandet av områdena i översiktsplanen.
Bedömningen är att dessa frågeställningar kan hanteras
i det fortsatta detaljplanearbetet.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer även påverkan på friluftsliv samt växtoch djurlivet att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Området Sund Södra kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Ska denna mark ianspråktas för annan
användning än idag så kommer behövliga utredningar
tas fram och diskussioner föras om eventuella
kompensationer och ny placering av pågående
verksamhet, detta sker dock inte i översiktsplanen utan i
ett senare planeringsskede.

Tekniska nämnden (TN)
Teknisk nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för översiktsplan för Mariestads kommun och
har inget att erinra.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)
Markanvändning
Avseende Strandgården Västra på sid 78 så bör problematiken
kring förorenad mark tas upp under rubriken ”Målkonflikter
och åtgärder”.
Industriområdet i Lyrestad delar i dag väg med bostäder

vilket medför en trafikfara och trafikbuller. Det vore önskvärt
i en fördjupad plan (FÖP/handlingsprogram) att förespråka
en separat tillfartsväg till industriområdet. Dessutom bör
industriområden ha ett utritat område där eventuellt expansionsmöjligheter gestaltas.

Trafikbuller
Under miljömålet god bebyggd miljö på sida 219 står det att
det finns en risk för att fler människor utsätts för buller, men
så länge detaljplaneringen tar hänsyn till gällande riktvärden
bedöms detta bara ge en marginell påverkan.
Det står vidare under avsnittet MKN på sida 221 att det
finns risk för bullerpåverkan i de områden som pekas ut längs
Marieforsleden och Kinnekullebanan i Mariestads tätort. Även
nya bostadsområden i Lyrestad och Lugnås kan påverkas från
biltrafiken på E20. Det står i planen att om man efterlever
de ställningstaganden som görs i planen så bedöms risken
för att överskrida miljökvalitetsnormer vara mycket liten och
konsekvenserna bli ringa. Dessa ställningstaganden anges på
sid 185. Verksamhet miljö och bygg anser att ställningstagandet
om bullersaneringsplanen ska ändras till ”bullersaneringsplanen kommer snarast att ses över och aktualiseras”, och att
”Bullersaneringsplan” ska läggas till bland de tematiska och
geografiska fördjupningar som räknas upp på sid 199 under
”Fortsatt planeringsarbete”. Detta med tanke på att bullersaneringsplanen är ca 20 år gammal och att det därmed i praktiken
saknas aktuellt underlag för att bedöma var i kommunen det
finns problemen med buller.
Verksamhet miljö och bygg anser vidare att det är bra att
kommunen kommer att göra bullerberäkningar enligt Boverkets riktlinjer, men att det är avgörande att man sedan även
utformar detaljplanerna så tydligt att det inte riskerar att bli
för höga ljudnivåer i och vid bostäderna. Kommunen behöver
vara medveten om att det är svårt och ibland omöjligt att göra
ändamålsenliga flexibla detaljplaner i de områden som är bullerutsatta, vilket också Boverket är tydliga med i sin vägledning
om detaljplanering i bullerutsatta områden.
Länsstyrelsen påpekade under samrådet att vibrationsproblematiken behöver tas i beaktande vid förslag till markanvändning. Verksamhet miljö och bygg tycker att det fortfarande
inte är tydligt vad kommunens ställningstagande angående
vibrationer är, och att översiktsplanen därför behöver kompletteras med detta, t ex i stycket om buller (sid 184-185).
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Strålning
Verksamhet miljö och bygg anser att områdena radon och elektromagnetiska fält ska beskrivas i del 3 Hänsyn, under ”Miljö,
hälsa och säkerhet”. Detta eftersom strålningen kan påverka
hälsan negativt, t ex kan det vara olämpligt att bygga bostäder
eller andra anläggningar där människor vistas varaktigt alltför
nära kraftledningar.
Kommunen anger på sid. 178 sitt ställningstagande angående
kraftledningar. Ställningstagandet är att man avser att samråda
med Svenska Kraftnät för åtgärder inom 250 meter från deras
stamnätsledningar. Man skriver inget i ställningstagandet om
Vattenfalls ledning. Verksamhet miljö och bygg anser att man
bör komplettera sitt ställningstagande med huruvida man avser
att följa de rekommendationer för avstånd till kraftledningar
som man räknar upp på samma sida. Det är också viktigt att
man förtydligar var dessa rekommendationer kommer från,
eftersom det inte finns några fastställda gränsvärden för elektromagnetiska fält idag.
Kommunen anger i samrådsredogörelsen att de ska beskriva
Vattenfalls luftledningsanläggning i översiktsplanen i utställningsskedet, men Verksamhet miljö och bygg kan inte se att
detta är gjort. På kartan på sid. 178 är Svenska Kraftnäts ledning
markerad, men inte Vattenfalls. Verksamhet miljö och bygg
önskar ett förtydligande av detta. Det hade också varit bra att
kunna se var ledningarna går jämfört med var det är planerad
bebyggelse, exempelvis i Hänsynskartan.
Det är sammanfattningsvis viktigt att kommunen förtydligar
hur man avser att ta hänsyn till kraftledningar i planering av
bebyggelse, och vad det är man bygger sitt ställningstagande på.

Naturmiljö
Ställningstagande på sid. 170 ”Välbevarade naturmiljöer är
betydelsefulla för den lokala livsmiljön och den lokala samhällsutvecklingen” bör kompletteras med ”Tätortsnära natur ska
skötas så att naturvärden, väl fungerande ekosystemtjänster
och rekreationsmöjligheter bevaras och utvecklas”. Kommande
grönplan bör innehålla en kartering av ekosystemtjänster samt
skötselplaner för de viktigaste områdena. (De som beskrivits i
översiktsplanen på sidorna 148-151).
I bemötandet av nämndens yttrande i samrådsskedet anges att
” Kommunen avser att kompensera grönområde när befintlig
grönstruktur tas i anspråk för ny bebyggelse.” Något sådant
ställningstagande återfinns dock inte i granskningsförslaget och
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detta bör därför läggas till.
Igenväxning av Vänerns stränder är ett problem, såväl ur
naturvårds- som rekreationssynpunkt. Det finns även ett
utvecklingsperspektiv då kommunen gör satsningar i strandnära miljöer på boende och besöksnäring. Översiktsplanens
ställningstagande kring Vänerns reglering (sid. 191) bör därför
kompletteras med att en naturanpassad tappningsstrategi bör
tillämpas för att motverka igenväxningen.

Vattenkvalitet
Under avsnittet vattenkvalitet i del 3 hänsyn står det att
kunskapsläget kring miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster bör följas och förbättras. Det framgår inte på vilket sätt
kunskapsläget bör följas och förbättras. Verksamhet miljö och
bygg tycker det är viktigt att skapa kunskap om förekomst av
miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i vattenmiljön
med tanke på dricksvattenkvalitet, miljön för djur och växter
och för de badande på de kommunala strandbaden.

Jordbruksmark
Mariestads kommun har planer för utbyggnad av handels- och
industriområde vid Västeräng, på andra sidan vattendraget
Tidan sett från Haggårdens industriområde. För utbyggnaden
kommer åkermark att behöva tas i anspråk utifrån motiveringen
att det området är det naturliga expansionsområdet. Samtidigt
står den ändrade markanvändningen mot det långsiktiga målet
att bevara jordbruksmark, enligt 3 kapitlet 4§ Miljöbalken.
Motiveringen är gentemot en ”rimlighetsavvägning” vilket
framstår som undermåligt. Istället kanske kompensationsåtgärder, genom skapande av förutsättningar för odling på annan
plats, kan föreslås för att jordbruksmarken ianspråktas.

Vindkraft
År 2015 gjordes ett revideringsförslag av Vindbruksplanen. Det
framstår av kartan i ÖP-planförslaget som att revideringsförslaget används men det återspeglas inte i texten om områdena J
och K. Storleken på områdena avgörs till största delen av vilket
”skyddsavstånd” till bostäder kommunen använder sig av.
Revideringsförslaget utgick från 900 meter som kriterium för
skyddsavståndet. Enligt revideringsförslaget så motsvarar ytan
som kan tillgängliggöras i område K 2,0 km² och område J 2,2
km². Det medför också att antalet verk som får plats behöver
skattas om den uppgiften behöver anges i översiktsplanen.

Revideringsförslaget utgick till stor del från att områdena är av
intresse baserat på prognostiserad medelvindhastighet över året.
Det är av intresse och en förutsättning att framhålla områdenas
lämplighet ur energiproduktion.
Det är skillnad på indelningen av vindkraftsanläggningar i
miljöbalken. Det finns ett värde att påtala vilken roll kommunen har i sammanhanget och vilka prövningsmyndigheter som
fattar beslut. Översiktsplanen i sig är inte helt avgörande för
var vindkraftverk får uppföras men miljö och bygg har erfarit
att dokumentet ibland misstolkats på det viset. Vindbruksplanen har syftat till att vara vägledande om lämpliga områden
för projektörer, allmänheten och fullmäktige. Fullmäktige har
möjligheten att avstyrka en etablering då vindkraftsparken
tillståndsprövas. Den möjligheten finns inte vid prövning av
anmälningspliktiga vindkraftsetableringar. Miljö och bygg ser
ett värde i att detta förtydligas i översiktsplanen.
Inom områdena som pekats ut lämnas förslagsvis upplysningar
om de ligger inom totalförsvarets MSA-område. Även dessa
uppgifter finns att hämta i revideringsförslaget till vindbruksplanen.

Kulturmiljö
Stycket gällande PBL som skyddsform bör justeras något då det
finns både det generella varsamhetskravet som gäller all bebyggelse i Sverige, som även kan förtydligas genom varsamhetsbestämmelser i detaljplaner eller områdesbestämmelser, sedan
finns även förvanskningsförbudet som främst berör utpekad
särskilt värdefull bebyggelse och kan hanteras vidare genom
skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Något klargörande kring detta bör införas i detta avsnitt.
Ställningstagandena gällande kulturmiljö har utvecklats
något vilket är positivt vi vill dock ställa ett frågetecken kring
formuleringen att, ”Nya byggnader bör anpassas efter den lokala
byggnadstraditionen”. Lokal byggnadstradition är ett luddigt
begrepp som av erfarenhet leder till typhus med träpanel som
målas med röd och vit akrylat färg, kanske det minst lämpliga
alternativet för att anpassa ny bebyggelse till en äldre som många
gånger har ett hanterverksmässigt utförande med genuina
material. Detta kan eventuellt bytas ut mot att ”ny bebyggelse
ska anpassas efter platsens förutsättningar, t ex landskapsbild,
historiska lämningar i landskapet samt bebyggelsens karaktärsdrag, värden och kvaliteter”. Det är viktigt att denna formulering inte helt dödar kreativiteten i arbetet att utforma anpassad

ny bebyggelse i vår kommun, det ska snarare vara tvärt om, att
de befintliga kvaliteterna ska utgöra en inspirationskälla för att
hitta en ny väg framåt med tydlig förankring i den ursprungliga myllan!
Det står platsens byggnadstradition på ett ställe längre fram i
ÖP:n, vilket är ett snäpp bättre och mer precist men som sagt
fundera ett varv till kring denna formulering som av erfarenhet
har varit mer till skada än nytta många gånger.
Vidare bör redovisningen av kulturmiljöns riksintressen
fortsatt kompletteras med rubrikerna, Förutsättningar för
bevarande, under respektive riksintresse. Detta för att visa hur
riksintressena ska tillgodoses.

Bemötande
Markanvändning
ȫȫ Text om förorenad mark tas upp som målkonflikt för

utbyggnad av Västra Strandgården.
ȫȫ Nuvarande trafiklösning i Lyrestad är inte optimal

eftersom det påverkar boende. Att föreslå stor
förändringar inför antagandet av översiktsplanen är
dock inte möjligt då detta skulle innebära att planen
återigen måste ställas ut. Trafiksituationen i Lyrestad bör
undersökas i kommande planering och i samverkan med
Trafikverket. Att skapa en ny tillfartsväg anses enbart
flytta problemen från en plats till en annan. En större
åtgärd som exempelvis en ny bro över Göta kanal är
ett mycket stort ingrepp som inte bedöms som rimligt i
nuläget.
ȫȫ Utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i Lyrestad

finns i gällande detaljplan.
Trafikbuller
ȫȫ Ställningstagandet om bullersaneringsplanen ändras till

”Bullersaneringsplanen bör snarast ses över och antas”.
ȫȫ Bullersaneringsplanen läggs under ”Fortsatt

planeringsarbete” på sid 199.
ȫȫ Stycke om vibrationer läggs till på s.184.
ȫȫ ”Vibration” läggs till i rubriken på sid. 184.
ȫȫ Ställningstagandet avseende buller ändras till ”...för

hälsofarliga buller- och vibrationsnivåer.”
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Strålning
ȫȫ Lägg till stycke om strålning.
ȫȫ Text om kraftledningar på sid 178 har justerats.
ȫȫ Kartan visar endast den största ledningen, detta pga

karttekniska skäl, vi kan dock lägga text om följduppdrag
att genomföra digital karta där det är möjligt att se alla
ledningar.
ȫȫ Ställningstagande om att följa rekommenderade avstånd/

riktlinjer läggs till.
Naturmiljö
ȫȫ Ställningstagande på sid 170 ändras enligt förslag.
ȫȫ Ställningstagande angående kompensation av grönytor

förtydligas.
ȫȫ Ställningstagande om Vänerns tappning ändras enligt

förslag.
Vattenkvalitet
ȫȫ Texten ändras enligt förslaget.

Jordbruksmark
ȫȫ För de nya föreslagna områden där jordbruksmark tas i

anspråk läggs text till om målkonflikt.
Vindkraft
ȫȫ Kartor och texter revideras så de är samstämmiga.
ȫȫ Kommunens roll och vilka prövningsmyndigheter som

fattar beslut läggs till stycket om vindkraft.
ȫȫ Text skrivs om att områdena för vindkraft ligger inom

Gullspångs kommun
Gullspångs kommuns synpunkter från samrådet gällande
kollektivtrafik har besvarats och kompletterats på ett tillfredsställande vis. Gullspångs kommun vill dock åter understryka
vikten av att eftersträva en god kollektivtrafik även mot Örebro
och Värmlands län. Det är viktigt för studie- och arbetspendling i båda kommuner med en väl fungerande kollektivtrafik
och högre turtäthet.
Vidare kvarstår kommunens synpunkt att översiktsplanen på
ett bra sätt belyser och beaktar de delregionala perspektiven.

Skövde kommun
Skövde kommun har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.
Framförda synpunkter har noterats i granskningshandlingen.
Skövde kommun har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Lidköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte lämna några
synpunkter på förslaget.

totalförsvarets MSA-område.

Töreboda kommun

Kulturmiljö

Kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillföra än det som
framfördes vid samrådet.

ȫȫ Text revideras angående olika skyddsbestämmelser.
ȫȫ Begreppet ”Lokal/platsens byggnadstradition” byts ut

enligt förslag.
ȫȫ Översiktsplanen pekar ut kommunövergripande

utvecklingsprogram för kulturhistorisk värdefull
bebyggelse och miljö som ett viktigt fortsatt planarbete.
Inom detta arbete är det av stor vikt att ”Förutsättningar
för bevarande” beskrivs.
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Enskilda fastighetsägare
och allmänhet
Inkomna synpunkter har sorterats områdesvis.

Christina Högstedt
Snapenområdet
Jag Christina Högstedt är mycket ute i det vackra och välskötta
området ute på Snapen och gläds åt att så många både barn,
ungdomar och vuxna besöker detta. Det är en stor tillgång för
oss alla som bor i Mariestad. Många av dem man möter där ute
berättar med stor glädje att de badar, simmar eller bara lugnt
sträcker ut sig på sandstranden vid friluftsgården. Strax bredvid
finns bastun som är öppen året runt och som kostnadsfritt kan
användas av allmänheten. Norrut finns en trivsam grillplats
där man kan slå sig ner. Tipspromenader anordnas regelbundet. Det är trevligt att se hur barn som då följer med inte bara
tänker på svaren på sina barnfrågor utan också gärna plockar
med sig små minnen hem i form av blommor, kottar mm.
Något jag själv aldrig glömmer när jag för några år sedan gick
den här ”tipspromenadvägen” förbi fyrtomten är när en ståtlig
älgtjur ca 6 till 7 meter framför mig passerade tvärs över vägen.
Strax efteråt kom en liten älgkalv och därefter mamman. Mitt
på vägen stannade kalven och började dia. En fantastisk syn!
Det är så avkopplande och fridfullt där ute i området, det finns
mycket att glädja sig åt.
Under mitt yrkesverksamma liv som lärare presenterades ett
flertal stora forskningsprojekt som tydligt visade att barn som
var motoriskt aktiva och ägnade sig åt sport och idrott utvecklades mer positivt och nådde bättre skolresultat. Tyvärr verkar
många ha tappat den kunskapen. Nu för tiden har istället fler
människor blivit mer stillasittande. Ur hälsosynpunkt är dessa
förändringar hur vi lever våra liv idag förstås inte alls bra. Vi
ser ju också hur köerna till sjukvården blir allt längre. För att
motverka detta behöver vi återgå till att vara ute och röra på oss
mer i naturen.
Själv är jag djupt imponerad av de många aktiviteter som
Mariestads friluftsklubb anordnar och som lockar folk att ta sig
ut i markerna. Att vi ska värna om detta fantastiska rekrea-

tionsområde och inte låta det förminskas är förstås mariestadsborna eniga om. Så förvånad jag därför blev, när jag häromdagen fick berättat för mig om kommunens planer att skog
skulle tas ner i friluftsområdets norra del (där det nyplanterats
gran och lövträd efter en storm). Precis där planerades för
byggandet av ett helt nytt bostadsområde. Är det faktiskt så?
Mer bostäder innebär förstås mer trafik. Hur ser kommunens
planerare på detta? Oroande tycker jag, som bland annat sett
elever rusa över vägen. Bland annat är korsandet över vägen
öster om fritidsgården en sådan plats. Jag undrar också om
man gått igenom hur nybyggnation kan komma att påverka
det nuvarande växt- och djurlivet? I området finns ju många
sällsynta arter (särskilt bland fåglarna) som man bör värna.
Eftersom ingenting om några förändringar just i Snapenområdet redovisades i Mariestadstidningen den 16/4-18 är kanske
kommunens tidigare förslag helt borttagen och nu inte längre
aktuell. Eller?

Bemötande
ȫȫ Den illustration som Mariestadstidningen hade med

visade endast själva tätorten, inte Snapenområdet, men
förslaget med bostäder i norra Snapenområdet fanns
med i utställningsversionen av översiktsplanen.
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.

Ulla och Christer Delén, Iréne Hård
af Segerstad
Snapenområdet
Synpunkter på Mariestads kommuns utpekande av nytt
område för landsbygdsutveckling enligt 7 kap 18 e § Miljöbalken.
Syftet med Snapenområdet ska vara att:
ȫȫ säkra upplevelsevärden och tillgängligheten till ett

BILAGA B: SÄRSKILT UTLÅTANDE

251

attraktivt naturmarksområde
ȫȫ med stort värde för det rörliga friluftslivet
ȫȫ säkra och bevara Snapenområdets fågelliv
ȫȫ bevara och utveckla olika naturvärden knutna till

området
Säkra tillgängligheten för det rörliga friluftslivet
Snapenomårdet är idag Mariestads kommuns populäraste
fritidsområde beläget nära (5 km) från stadens centrum.
Friluftslivet i området är därför av stor betydelse för Mariestads
kommuns innevånare. Strandområden med badmöjligheter och
skogsområden med sina höga naturvärden har sådan kvalitet att
den inbjuder besökare att använda hela området för rekreation.
I området finns badplats och flera grillplatser som dagligen
används av allmänheten i stor omfattning. Området nås lätt
med både bil och via utbyggd cykelväg och dessutom leder
ett nätverk av stigar till området vilket på så sätt enkelt binder
samman området med tätorten. En stor ökning av utnyttjandet
av friluftsområdet har skett efter det att Sjölyckans första etapp
bebyggts och trycket förväntas öka ytterligare på tillgänglighet i
område när kommande etapper blir inflyttningsklara. Området
används av flera allmännyttiga ideella föreningar för sina aktiviteter, Mariestads Friluftsklubb med sin orienteringsskidträning
och tipspromenader som lockar flera hundra promenerande
besökare varje helg, Mariestads Friluftsfrämjande, Cykelklubben
med sin Mountainbiketräning och hundförargrupper som nyttjar de norra delarna av området och även kommunens skolverksamhet mm. Det finns gott om svamp och bär i området vilket
uppskattas av allmänheten. Även blåsippebackarna vid Rörvik
m.fl ställen lockar många besökare.
Det är därför av stor vikt att hela Snapenområdet behålls som
ett sammanhållet rekreations och friluftsområde för att inte
försämra friluftslivets anspråk och för att möta den ökade efterfrågan på områden för rekreation när kommunen expanderar.
Säkra och bevara områdets artrika fågelliv
Fråga uppkommer här om Mariestads kommun har genomfört
en miljökonsekvensbeskrivning, beaktat 7 kap. 18 e och 18 f §§
miljöbalken (1988:808) eller genomfört annan inventering (jfr
Artskyddsförordningen, 2007:845)
Snapenområdet har unika naturvärden. Följande fåglar har
observerats och skådats inom Snapens närområde - de flesta i
området norr om Snapen - under en 10-årsperiod:
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ȫȫ havsörn observeras på ön Lomhall vår och höst
ȫȫ gråhäger söker föda i vikarna norr och söder om

Snapen
ȫȫ fiskgjuse häckar i viken norr ut med ungar flera år i

rad
ȫȫ sparvuggla har observerats jagande vid fågelbordet
ȫȫ kattuggla hörs i närområdet
ȫȫ stripgås har observerats vid Vänerkanten
ȫȫ tranor observerats viken norr ut och mellan

Snapengården och järnvägen
ȫȫ strömstaren har observerats vid Vänerstranden
ȫȫ brun kärrhök observeras söder om Snapengården

varje år i strandzonen
ȫȫ rördrom hörs i närområdet
ȫȫ sparvhöken tar en och annan småfågel vid fågelbordet
ȫȫ i närområdet skådas även knipa, drillsnäppa,

strandskata och stor/småskrak
Området innehåller också en riklig förekomst av ormar (snok,
huggorm och kopparorm). Även här har observationer gjorts
under en 10-årsperiod. Huggormar har flyttats från strandtomter ca 500-800 m2 öster ut på andra sidan vägen mot Elfstorp
vilket område ligger inom det nu utpekade LIS-området.
Andra djurarter som finns i skogsområdet är rådjur, hare,
ekorre, räv och grodor.
Vissa av uppräknade fågelarter har en utomordentligt låg
störningströskel. Om delar av värdefullt naturmarksområde,
helt eller delvis, skulle tas i anspråk för bebyggelse kommer
detta väsentligen att försämra livsvillkoren för nämnda fågelarter. Det är därför viktigt att inte bara strandlinjen utan även
skogen i området lämnas att utvecklas fritt.
Bevara och utveckla olika naturvärden knutna till området
Områdets viktigaste stigar bör rustas upp och i övrigt, öka
förutsättningarna för friluftslivet genom underhåll av stigar
och grillplatser. Vid behov kanaliseras friluftslivet så att
känsliga ovan nämnda fågelarter kan fortleva och utvecklas
gynnsamt inom området.
Sammanfattning
Området har en särställning när det gäller betydelsen för det
rörliga friluftslivet inom kommunen och för strandskyddets
syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på både

land och vatten. Friluftslivets intressen tillsammans med de
påtagliga skador som en bebyggelse skulle få för djur- och
växtliv - särskilt fågellivet - gör tillsammans att området måste
undantas från att utses som LIS-område. Lagstöd saknas för att
utse området till ett LIS-område och de nödvändiga anläggningar som kommer att behövas för att utveckla friluftslivet är
ändå möjliga att genomföra med stöd av dispenser enligt 7 kap.
18 c-d MB.

Bemötande
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Tommy Andersson
Snapenområdet
En exploatering av området för bostäder norr om Snapens
friluftsgård har både positiva och negativa sidor.
De positiva sidorna är att genom en expansion norr om
Snapens friluftsgård sparas ett fantastiskt område mellan
Sjölyckan och Friluftsgården för framtida friluftsaktiviteter i
ett stadsnära läge. Med en expansion norr om Snapen så kan
kommunen fortsätta att expandera utifrån Mariestads största
tillgång, läget utmed sjön. Det kommer också att vara positivt

för fastigheterna i Snapen området att på sikt få kommunalt
vatten och avlopp, speciellt med tanke på att vattnet i de egna
brunnarna har en förhöjd halt av salt beroende på den saltsjö
som finns under området. Om man ser på tiden efter rubricerad översiktsplan finns inte så många andra ställen att exploatera villabebyggelse på i Mariestad, med ett så attraktivt läge
som området mellan Snapen o Hassle-Säby gård.
Ser vi mer specifikt på LIS-planen för Snapen så finns det en
rad olika synpunkter som bör beaktas i en exploatering av
området:
ȫȫ Exploatering av bostäder bör ske öster om vägen

Snapens gård – Älvstorp
ȫȫ Kommunen äger stor del av marken mellan Snapens

gård och Älvstorp och upp mot järnvägen
ȫȫ Bra mark att bygga på, marken består i huvudsak av

morän och berg
ȫȫ Ligger högt ingen risk för översvämning från Vänern
ȫȫ Finns möjlighet att få utsikt över Vänern
ȫȫ Genom att exploatera öster om vägen Snapens

gård – Älvstorp har man möjlighet att expandera i
framtiden norrut samt även i viss mån öster ut utan
att det påverkar friluftslivet runt Snapens friluftsgård
ȫȫ I framtiden finns här möjligheten till ett nytt
Sjölyckan där det finns plats för både bostäder och
friluftsliv i en fantastisk samstämmighet
Föreslaget exploateringsområde mellan vägen Snapens gård –
Älvstorp och befintlig bebyggelse utmed Vänern:
ȫȫ Området ligger lågt i förhållande till Vänerns yta
ȫȫ Området har tidigare varit våtmark som har röjts och

används som odlingsmark fram till i början av 1950
talet då det planterades igen
ȫȫ Marken består av matjord och lera
ȫȫ Nära till grundvattnet
ȫȫ Befintliga fastigheter utmed Vänern ligger på en
naturlig höjdrygg bestående av berg o morän
ȫȫ Höjdryggen utmed Vänern stänger inne grundvattnet
i det planerade området
ȫȫ Genom att exploatera väster om vägen Snapens
gård – Älvstorp kommer man att skära av en naturlig
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korridor med naturmark utmed Vänern som sträcker
sig från Nolhagens nedre fyr till Hassle-Säby
ȫȫ Planerad väg-vandringsled från Snapens friluftsgård
till Södra Låxhall kommer att gå genom ett
nyexploaterat bostadsområde i stället för genom en
lövskog
ȫȫ Befintlig infrastruktur i området kommer inte att
klara en exponering av nya tomter i den utsträckning
som är planerad
Troligtvis så kommer Mark o miljööverdomstolens beslut
angående Västra Ekudden påverka exploateringen väster om
vägen Snapens gård – Älvstorp i negativ riktning utifrån det
förslag som är presenterat.

Bemötande
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Vid en eventuell framtida utbyggnad av området med

mer än ett par bostäder blir området troligen del av
kommunalt VA-verksamhetsområde. I och med detta
kommer även lämpligheten med att skapa kommunalt
huvudmannaskap på gator/vägar att undersökas.
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Nicoline och Eric Losman, Jenny
Frantzén, Lennart Bergquist,
Helena Bergquist Carlsson och
Ellen Hagrup Grimlund
Nolhagsfyren
Vi har tagit del av förslag till översiktsplan för Mariestads
kommun men begränsar våra synpunkter till det område som
benämns ”Nolhagsfyren” beläget menan Strandvägen och järnvägen Mariestad-Hallsberg. Vi anser att området ska tas bort
som bostadsområde från översiktsplanen av nedanstående skäl.
Det finns en uppenbar risk att föreslagen ny byggnation
kommer att förstöra befintlig kulturmiljö som utgörs av bl.a.
ca 100 år gamla bostadshus och komplementhus. Befintliga hus har i allt väsentligt bevarats i ett ursprungligt skick.
Denna bebyggelsemiljö kompletteras med två stycken över
100 år gamla fyrar som förtjänstfullt renoverats av Mariestads
fyrsällskap. Även det berörda markområdet utgörs av gammal
kulturmark som tyvärr fått växa igen och utgörs numera av ett
vanskött kommunalt skogsområde. Att benämna detta område
för en lucktomt är fel enligt gällande rättspraxis. Vi anser att
marken bör återställas till de kulturmarker det en gång varit
och de kommer då att få en ännu större betydelse för det
rörliga friluftslivet samt vara en tillgång för det stora bostadsområde som föreslås öster om järnvägen.
Området omfattas av strandskydd till förmån för det rörliga
friluftslivet. Just tätortsnära områden för det rörliga friluftslivet
har fått en allt större betydelse för tätorternas attraktionskraft.
Myndigheter med planansvar bör behandla strandskyddet med
respekt, se till syftet med skyddet och vara försiktiga med att
försöka att upphäva detta skydd som gynnar ett brett allmänintresse.
Att föreslå bostadsbebyggelse i berört område framstår som
en otidsenlig planeringssyn på grund av att området är utsatt
för bullerstörningar från väg och järnväg samt att det kan
begränsa järnvägens framtida utbyggnad och utnyttjande för
bl.a. farligt gods. Dessutom utgör järnvägen en stark barriär för
kommunikation mellan det föreslagna stora bostadsområdet
öster om järnvägen. Vidare saknar området förutsättningar för
kollektivtrafik och saknar närhet till handel och service.

Det föreslagna bostadsområdet saknar i stort betydelse för
Mariestads kommuns framtida bostadsförsörjning och skadan av
en exploatering framstår som klart större än nyttan.

Bemötande
ȫȫ Kommunen anser att området lämpar sig väl för

förtätning med ett fåtal tomter. Vid detaljplanering av
framtida bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan på
växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att utredas
ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer kommunen
även att ta fram ett kommunövergripande grön- och
blåstrukturprogram.

delvis rasera de nu återställda kulturvärden som
åstadkommits genom Fyrsällskapet
ȫȫ Den för området planerade bebyggelsen omfattas
endast av fyra hus som i allt väsentligt saknar betydelse
för Mariestads kommuns framtida bostadsförsörjning
och synes snarare medföra onödigt höga kostnader
för den kommunala service och gatuanläggning som
detta skulle medföra inte minst med beaktande av att
området ligger inklämt mellan en väg och en järnväg.
ȫȫ Med hänsyn till skyddsavstånd bland annat för
transporter av farligt gods på väg o järnväg återstår
endast en liten markremsa.
ȫȫ En verkställighet av den föreslagna översiktsplanen
skulle ställa sig i bjärt kontrast till folkviljan i området.

ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet ska
finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har justerats
så att cirka 100 meter finns kvar mellan strandlinje och ny
bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Rolf Matsson
Nolhagsfyren
Det berörda området består huvudsakligen av sekelskiftesbebyggelse med bevarandevärde. Varje ingrepp i området som förändrar områdets karaktär står således i strid med tidigare planer för
området. Med hänvisning till detta och vad som anförs nedan
anser jag att området skall uteslutas som bostadsområde från
översiktsplanen.

Bemötande
ȫȫ Kommunen anser att området lämpar sig väl för

förtätning med ett fåtal tomter. Vid detaljplanering av
framtida bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan på
växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att utredas
ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer kommunen
även att ta fram ett kommunövergripande grön- och
blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet ska
finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har justerats
så att cirka 100 meter finns kvar mellan strandlinje och ny
bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

ȫȫ Området utgöres av gammal kulturmark som genom

Fyrsällskapets försorg till delar börjat återställas
ȫȫ Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet

där en utökad bebyggelse skulle inskränka och
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Anders och Anna Dahlberg
Bäckatorpet
Vi vill med dessa rader kraftigt ifrågasätta lämpligheten av att
uppföra radhusbyggnader på utpekat område vid Ekudden,
på området utanför Vikingavägen samt delar av Smedjevägen.
Orsaken till vår uppfattning är bland annat:
Attraktionskraft och trivsel i Mariestad
De boendes tidigare investeringar i attraktiva tomter med
ett fantastiskt läge. Jämte information under byggprocessen
2002/2004 från Mariestads kommun om att ingen bebyggelse
skulle komma att uppföras norr om dessa tomter.
Vi bifogar även den skrift som utgjorde vårt beslutsunderlag då
vi 2002 bestämde oss för att förvärva en av de 17 nya tomterna i
det nya området Ekudden/Smedjehagen. Se vidare nedan.
Yttrande från ornitologer, biologer samt friluftsmänniskor
Markområdets beskaffenhet (blålera)
Nyligen investerade medel i täckdikning av åkermark utanför
Smedjevägen.
Vidgat markbehov med tanke på till-och-från vägar (matarvägar) samt för belysning.
Försämrad trafiksituation med ökad trafik till och från området
på den i övrigt sommartid starkt trafikerade vägen till Bäcken,
Ekuddens camping, båtgård samt utomhusbad.
Domen från Mark- och miljööverdomstolen angående det
planerade bostadsområdet Västra Ekudden
Mariestads attraktionskraft för både boende och besökare och
trivseln för dem som lever och verkar i kommunen grundar
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. Dacapo förlägger i dag
även del av sin undervisning och elevarbete i området mellan
Smedjevägen och Kaparegränd. Vi tror inte att de är lockade av
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tanken att från den lilla kullen se nya radhus som enligt planen
skall ge ”ökad tillgänglighet och öppna upp sambanden mellan
bebyggelse och natur”! Befintliga hus lyckas nog på ett bra sätt
uppfylla detta mål.
Beträffande det underlag som fick oss att välja just Ekudden/
Smedjehagen framför andra då möjliga kommunala tomter var
just det som angavs tydligt i skriften! ”Från området har man
utsikt över öppen ängsmark och här och var kan man skymta
Vänerns yta”. Vi blev i projekteringsläget även påverkade av
kommunens tjänstemän som fick oss att rita om vårt hus i
form av att flera och större fönsterytor planerades in i norr- och
västerläge, just för att ta tillvara utsikten mot friluftsängen.
I förra läget, juni 2017, inkom vi, tillsammans med många
andra boende längs den då planerade bebyggelsen, med inlägg
angående störningsmoment för det rika fågelliv som finns i
anslutning till Tegelängen. Detta rika fågelliv finns inte bara
kring vattenytan vid Tegelängen utan visar sig även ute på
friluftsängen där stora mängder Säd gäss, Grågäss samt Canadagäss samt andra fågelarter häckar under stora delar av året.
Gamla Ekuddens naturreservat, det uppodlade området utanför
Smedjevägen och Kaparegränd och Tegelängen med dess lilla
fågelsjö är en absolut pärla i centrala Mariestad och en unik
biotop i kommunen.
Marken, ängsområdet, utanför Smedjevägen är enligt de
markprover som gjordes 2002 bestående huvudsakligen av
blålera. Nordväst om Smedjevägen 7/9 går gränsen mellan
morän och blålera. För att kunna prestera en bra grund för
byggnation av Bäckatorpets radhus bedömer vi att relativt
omfattande och kostsamma åtgärder så som exempelvis pålning
måste utföras. Man bör även notera att trots genomförande av
mycket stora täckdikningsarbeten under vintern 2016/17 så finns
det ändå områden på den uppodlade ytan som är vattensjuka
med stående vatten som inte sjunker undan.
Lägger vi till ovanstående de planeringsnivåer som finns framtagna utifrån framtida vattennivåer för Vänern så blir konsekvensen av detta att de planerade radhusen måste byggas på en
nivå som med god säkerhet ligger över den beräknade högsta
nivån som enligt Länsstyrelsens faktablad, - planeringsnivåer
Vänern (Version 2017.1) Datum 2017-11-01, är 47,44 meter. Vi
hänvisar även till den Översvämningskartering som finns att
hitta i Mariestads Kommuns egen rapport kapitel 3.3, 3.3.1-3.3.3. Här stannar den dimensionerande nivån på 47,03 meter.
Konsekvensen av detta är att radhusen måste planeras på en hög

och säker nivå för dessa vattennivåer! Vi ser då inte att man
på ett bra sätt kan leva upp till det som anges under rubriken Landskapsbild: på sidan 83 i planen, där man anger att
”Hänsyn till utsikt och utblickar från den nuvarande bebyggelsen är en viktig målsättning i den detaljerade planeringen
av området”. Radhusen måste för att säkras mot kommande
vattennivåer byggas på en lägsta nivå som omöjliggör att inte
utsikt eller utblick påverkas på ett högst negativt sätt.
Med avseende på det beslut Mark- och Miljööverdomstolen
fattade 2018-04-17 angående den planerade byggnationen av
Västra Ekudden kommer det vad vi förstår inte att vara aktuellt
att uppföra några delar av det planerade bostadsområdet Bäckatorpet väster om Ekuddenvägen då detta strider mot byggnation i strandnära område. I det ursprungliga förslaget som
omfattade radhus på hela sträckan Vikingavägen till Sågaregränd har nu förslag nummer två decimerats till halva sträckan
och de delar som finns utanför Vikingavägen och halva Smedjevägen. I och med domstolens beslut försvinner nu ytterligare
minst hälften av bostäderna varför kostnaden att nyanlägga de
kvarvarande torde vara mycket höga då endast mindre än en
fjärdedel av det totala antalet bostäder kvarstår.
Till sist vill vi instämma med Mariestads Naturskyddsförenings ordförande Alf Saldin som säger att ”Mariestad behöver ha
tätortsnära områden med biologisk mångfald. Vi vill ha fåglar,
djur och växter omkring oss.”

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya

områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Boende Vikingavägen 1-8
Bäckatorpet
Via Mariestadstidningen har vi fått se planering av nybyggnation i Mariestad framöver, och vi som bor på Vikingavägen
berörs ganska kraftigt av förslag att bygga not Bäckatorpet.
Enligt skiss i MT korsar planen vägen mot Ekuddens camping
och sommargården Bäcken och kommer antagligen att skära
av större delen av fotbollsplanen utanför Bäckens sommargård.
Vi vänder oss mot byggplanerna pga:
ȫȫ Det är ett friluftsområde som förstörs. Bäckens

fotbollsplan med tillhörande områden används flitigt
under sommarhalvåret av både Equmeniakyrkan som
äger Bäcken samt av många skolklasser och övriga
fritidsintresserade. Vi som bor här ser ofta aktiviteter
på berörda områden.
ȫȫ Enl. tidigare kommunala beslut skulle nuvarande
bebyggelse både på gamla Ekudden och Smedjehagen
utgöra en nedre bostadsgräns innan friluftsområdet
börjar. Nya planförslaget tar ingen hänsyn till detta.
ȫȫ Promenadstråket bakom Vikingavägen används flitigt
av kommunens invånare och andra. Detta kommer
antagligen att försvinna vid nybyggnation.
Vi ser att ett stort friluftsområde kommer att förstöras med
dessa byggplaner.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
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på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Åsa och Anders Tyyni
Bäckatorpet
Vi har tagit del av den reviderade versionen av översiktsplan
2030. Våra synpunkter kvarstår om att området Bäckatorpet är
olämpligt för nybyggnation:
ȫȫ 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 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.
ȫȫ Scouterna använder området under i stort sett hela
året.
ȫȫ 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.
ȫȫ Enligt Översiktsplan 2030 föreslås 15-20
radhus på Bäckatorpet. Ett i sammanhanget
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litet tillskott av bostäder för ett mycket dyrt
”naturpåverkanspris”. På sidan 82 i ÖP finns en
obegriplig och verklighetsfrämmande beskrivning
”målsättningen är att med ny bebyggelse förtydliga
tätortens avslutning mot Ekuddens naturområde
och öka tillgängligheten mellan bebyggelse och
natur. Lokaliseringen tar hänsyn till Tegelängens
våtmarksområde och Ekuddens landskapsbild.
Kommunen avser att utveckla övergångszonen
mellan bostadsområdet och ängarna för att öka såväl
rekreationsvärdet som friluftsvärdet.” Som om en
rad med radhus utanför nuvarande hustomter skull
ge en finare övergång mot naturen…? Dessutom
påverkas ju Ekuddens landskapsbild kraftigt
negativt då de öppna ytorna är själva karaktären för
området och ger rekreationsvärde. Öppna grönytor
nära stadskärnan är något unikt för Mariestad.
Vid byggnation påverkas fågel- och djurlivet samt
befintliga fornminnen negativt. Både under själva
byggprocessen och efter färdigställande.
ȫȫ 2003 lockade Kommunen med sin fina satsning
på Smedjehagen – exklusivt sjönära boende, stora
tomter med utsikt över öppen ängsmark där man
här och var kunde skymta Vänern. – ”Kommer det
att bebyggas utanför på åkern” var den första frågan
vi ställde då vi satt uppe hos Tekniska förvaltningen.
–”Nej det är för dåliga markförutsättningar där”, blev
svaret. Det är inte moraliskt rätt att nu planera för att
bygga bort den exklusivitet man en gång sålt in till
kommuninvånarna.
ȫȫ Varje dag, året om, går, cyklar, springer och åker
människor ut mot Ekuddens naturreservat för att
ta del av den fina naturen. Kommunens påstådda
åtgärder mot framkomna synpunkter i ÖP 2030 är
verklighetsfrämmande och saknar hållbarhet.
ȫȫ I Miljökonsekvensbeskrivningen 2017-02-10
utförd 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”.
ȫȫ 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 oss och många andra
Mariestadsbor.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Ralf och Caroline Vestman
Bäckatorpet
Vi köpte tomten eftersom kommunen marknadsförde ett
boende med utsikt över friluftsäng och Vänerns yta. En
naturlig markförhöjning med bred bas har utlovats som skydd
mot höga vattenflöden. Förhöjningen skulle möjliggöra för
den arrenderande bonden att kunna köra över, när han brukar
marken. Ingen övrig biltrafik har tillåtits på naturområdet.
Inga löst springande hundar tillåts under fåglarnas häckningsperiod. Området används dagligen, året runt av motio-

nerande människor och vilda djur. Ett rekreativt område utan
allt för mycket motortrafik. Sommartid är trafiken mer tät och
störande, men den är av tillfällig karaktär.
Nu har vi bott några år och har funderingar kring utbyggnation, inglasat uterum. Planeringen störs av nya ÖP2030.
Förtroendet för Mariestads kommun och dess politiker minskar.
Känslan av att blivit lurade infinner sig och vi byggde inte på
denna plats för att se ett bostadsområde. Utsikt över naturliv och
vatten var det vi valde för 10 år sedan, när ni sålde tomten. Vi
anser att såväl skriftliga som muntliga löften skall hållas.
Den föreslagna vägen, riktad utåt mot ängs-grönytor och
befintlig byggnation kommer att ses (med historiken tillhanda)
som om en inbjudan till fortsättning med ytterligare byggnation. Precis som ni nu har planer med ÖP2030.
Vägens totala sträckning har nu minskats med en tredjedel
samt ytan för byggnation utmed halva sträckningen. Kommunen avser fortfarande planera för 15-20 radhus/bostäder. Ni
tänker alltså förtäta bostadsområdet. Avsedd placering kommer
att försämra landskapsbilden.
Av hänsyn till naturvärden valde kommunen att ta bort den
väg som först var placerad utmed ”fågelsjön”. Vägen/bebyggelsen ansågs bidra med för stor negativ påverkan, i enlighet med
Kommunens bemötande sid 265, Bilaga B: Samrådsredogörelse.
Kvarvarande vägsträckning enligt ÖP2030 är således Tegelvägen – Kolarbacksvägen. Vägens sträckning ska enligt utställningshandlingar sid 82, del 2 Markanvändning, utformas enligt
nedan. ”Målsättningen är att med ny bebyggelse förtydliga
tätortens avslutning mot Ekuddens naturområde och öka tillgängligheten mellan bebyggelse och natur”. Idag finns naturstigar, gång- och cykelvägar samt Smedjevägen att transportera
sig på för att ta sig dit man avser. Att förlägga bebyggelse samt
tillhörande väg, 50-100 meter utanför får ses som ett för stort
ingrepp i naturvärdena. Detta ger ju inget tillskott till naturvärdena utan i själva verket sänker dem. Den naturliga öppna
passagen från Bäcken till fågelsjön (Tegelängen) är unik och
avskärmar staden på ett förnämligt sätt. Förstör inte rekreationsområdet med en ringmur av vägar och bostäder.
Ny bebyggelse, en väg med hårdgjorda ytor, trafikljud och
ständigt belysta lyktstolpar blir ett hot mot de höga naturvärden
och fågelliv som området besitter. Idag har de befintliga husen
utmed ovanstående sträckning, avslutningar och allmänningar
mot naturområdena. Tomternas baksidor är inte övergivna utan
bidrar till en mjuk övergång och är förlåtande mot naturen och
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dess djurliv.
Den avsedda marken utmed Smedjevägen har inte studerats
i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är av största vikt att i
tidigt skede belysa de risker samt fördyrande åtgärder som
kommer uppstå. De geotekniska förutsättningarna lämpar
sig inte för LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) på
grund av sin täthet. Vidare kan man ställa sig frågan om det är
lämpligt att vid planering vid nybyggnation, förlägga dricksvatten -och avloppsledningar i underliggande mark, vilken
kommunen själva beskriver kommer att översvämmas.
Förslaget Bäckatorpet blir kortsiktigt tänkande på bekostnad
av djur och naturvärdena, och tron om att för kommunen
inbringa ekonomiska vinster för ett antal sålda fastigheter.
Bidrar dessa tomter till ett mervärde för området, Mariestads
kommun i sin helhet? Vi anser att detta bostadsområde ska
förläggas på plats med högre belägen mark. En adekvat fråga
är om det går att räkna hem de riskerna för framtida översvämningar, med inhämtade medel för de sålda 15-20 radhus/bostäder inbringar. Saknar således cost and benefitanalyser (CBA) i
tidigt skede.
Är Mariestads politiker ansvarstagande när man avser att
förlägga nya bostadsetableringar och infrastruktur på högt
värderade naturområden, som de vet kommer att översvämmas. Vart går gränsen för när natur -och djurlivet störs så
påtagligt att det får för stora konsekvenser.
Mark och miljööverdomstolens för av Mariestads kommun
aktuella beslut gällande Mål 3718-17, påvisar att allt inte ska
säljas till vilken kostnad som helst. Natur- och rekreationsvärden värderas högre, när annan mark finns att byggas på. I
ÖP2030 redovisas andra bostadsområden på högre mark, som
kommer betydligt fler bostadssökande personer till gagn och är
för ändamålet bättre lämpade.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
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kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.

Kent Alpsten och Kristina
Andersson
Bäckatorpet
I det nya förslaget för översiktsplan så ser vi att kommunen
tyvärr inte har lyssnat på våra synpunkter som vi lämnade in
juni 2017 på översiktsplanen 2030. Som vi förstår så finns det
fortfarande med byggnationer och väg på åkermarken norr om
bl.a . Smedjevägen där vi bor.
Vi ställer oss starkt kritiska till byggnation i området
benämnt Bäckatorpet och motsätter oss detta förslag med
hänvisning till dom synpunkter vi sedan tidigare lämnat in.
Vi vill också än en gång understryka att vi känner oss grundlurade av kommunen som marknadsfört och pratat om att
ingen byggnation kommer uppföras på åkermarken norr om
Smedjevägen, utan det kommer att vara fri utsikt mot friluftsäng. Vi har ju då också anpassat vår fastighet utefter detta.
Vi ställer oss också frågande till hur man har tagit hänsyn till
dom unika naturvärden som finns i området och som nu äventyras. Hela området med fågelsjön, naturreservatet och äng blir
bara mer populärt för varje år som rekreationsområde och det
bör istället göras så mycket som möjligt för att bevara detta. En
naturlig ”lunga” mitt i staden men ändå på landet.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

4.

Vägen kommer förstöra den naturliga gräns som finns
idag mellan bostadsmark och naturmark.

Argumenten för att bygga väg på detta sätt enligt text vid
illustration 2.7 Översiktsplan 2030 finns många skäl att
ifrågasätta. Läs det gärna och begrunda om detta skall vara
Mariestads kommuns åsikt. (Hur är det tänkt med väg runt
nya området SJÖLYCKAN och andra bostadsområden). Jag
hoppas att det är en olyckshändelse från extern konsult som
åstadkommit textmassan.
Allemansrätten att nå naturmarken idag är väl tillgodosedd.
Vi bevittnar det dagligen och gjort det i 9 år.
Betr. gestaltning mellan naturmark och bostadsmark är idag
både tydlig och trevlig.
Naturmarken nås idag från gångvägen som går förbi fågeltornet, vilket är en förlängning av Skutvägen och grusvägen som
delar området i nord sydlig riktning, vilket är en förlängning av
Tegelvägen samt Ekuddenvägen.
Det finns inget behov/ skäl av att bygga väg enligt illustration
2.3 Bäckatorpet bättre att vi kommuninnevånare använder våra
skattepengar till något annat.

antagandehandlingen.

Bemötande

Karl Gunnar och Gun Ullberg
Bäckatorpet
Alla vi som byggt/ köpt hus efter Smedjevägen, Kaparegränd
och Sågaregränd som gränsar mot naturmark kan inte förstå
tanken med att avgränsa kontakten mellan bebyggelse och
naturmark med en väg enl. illustration 2.7. Hela upplevelsen
att gränsa till naturmark kommer då att försvinna till stor
nackdel för oss.
1.

2.

3.

Naturmarken kommer att på kvällar/nätter att belysas på
ett onaturligt sätt av gatubelysning. Trafikljud kommer
att uppstå till olägenhet för boende och djur.
Vägen kommer för nära fågelsjön. (den delen av vägen
får byggas på lermassor från muddring av ”nya hamnen”
olämpligt och kostsamt).
Olägenheter för djurlivet på naturmarken kommer att
uppstå med utökade rörelser och ljud av bilar etc.

ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
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ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Illustration 2.3 visar inte på en bilväg utan var

enbart till för att visa en koppling till befintligt gatu-,
gång- och cykelnät. Detta var i första hand tänkt som
gångstråk utanför den föreslagna bebyggelsen. I
antagandehandlingen kommer inte detta illustreras för
att undvika förvirring.
ȫȫ Illustration 2.7 i utställningshandlingen visar inte

bebyggelse utanför Kaparegränd och Sågaregränd.
Förslagen bebyggelse ligger endast utanför Vikingavägen
och Smedjevägen.

Ulf Svensson
Marieforsleden norra
I området Marieforsleden norra där det föreslås bebyggelse
av både radhus samt höghus med lägenheter anser jag att det
är missvisande att inte all befintlig bebyggelse finns med. Det
gäller i området som gränsar till Matrosgränd där mitt eget
hus Matrosgränd 11 samt mina grannars hus matrosgränd 13, 15
och 17 inte heller finns med. På ytan där det föreslås bebyggelse, framgår inte om det är höghus eller radhus, finns idag
en bullervall, denna har ett syfte idag och vid nu bebyggelse
kommer denna att försvinna och måste då ersättas av något
annat bullerskydd då vi inte önskar att ljudnivån höjs på
befintligt boende.

Bemötande
ȫȫ Kartunderlaget kommer att uppdateras med saknade

fastigheter vid Marieforsleden norra, i övrigt kommer
kartan inte uppdateras eftersom översiktsplanen är tänkt
att digitaliseras.
ȫȫ Bullerskyddet som idag finns på platsen måste mycket

riktigt ersättas med något annat om platsen bebyggs.
Hur detta kommer ske studeras närmre i en framtida
detaljplan. Frågeställningar kring buller, trafiksäkerhet,
tillgänglighet, framkomlighet och riskhantering
i utpekade områden måste beaktas i kommande
planarbeten. Frågeställningarna har varit vägledande
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vid utpekandet av områdena i översiktsplanen.
Bedömningen är att dessa frågeställningar kan hanteras
i det fortsatta detaljplanearbetet.

Ada Arenander, 2018-04-20
Mariestad kan bli den stolta sjöstaden!
Mariestad kan endast kalla sig den stolta sjöstaden om
stadens centrala delar får en direkt anknytning till Vänern. I
nuläget har detta område mellan Tidans mynning och Strandgården karaktär av ”bortglömt industriområde”.
Idag kan man vandra från Sandviken till Snapen och delvis
ha kontakt med Vänern - positivt!
I området kring Piren, Folkets Park och Strandgården finns
stora barriärer som antingen rent fysiskt stoppar upp eller som
genom sin ogästvänliga utformning avvisar alla flanörer.
Som innevånare eller besökare ska det vara enkelt att komma
till sjön från de centrala delarna av staden.
Mariestad skulle bli mycket attraktiv som bostadsort om
strandlinjen utformades på ett vackert sätt ur ett rekreationsperspektiv. Olika funktioner som gästhamn, bostadsområde,
parkeringsplatser måste kunna utformas som ett parkområde.
På grund av topografin i Gamla Stan och industrikaraktären i
Katthavet, kan man inte direkt kopiera Skräckleparkens exempel. Men det finns en rad olika åtgärder att tillgå; som har med
genomsläpplighet, planteringar, utblickar, rumsgestaltning och
orientering att göra, och inte minst ett strategiskt tänkande på
detaljplanenivå.

Bemötande
ȫȫ Kommunen tar emot synpunkterna och tar med dessa i

det fortsatt arbete utmed Strandpromenaden.

Företag, organisationer
mm
Mariestads friluftsklubb (MFK)
Snapenområdet
Styrelsen för Mariestads Friluftsklubb (MFK) vill först och
främst ifrågasätta om det överhuvudtaget finns lagstöd för att
peka ut LIS-områden i centralortens omedelbara närhet.
MFK vill också i detta sammanhang hänvisa till en rapport som
skogsstyrelsen nyligen har lämnat över till regeringen: Exploatering hot mot stadsnära skogar. Enligt rapporten behöver
kommunerna bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i
sina översiktsplaner.
MFK redovisade i sitt samrådsyttrande klubbens bestämda
uppfattning enligt följande:
Behovet av att säkerställa tillgången till naturområden i
samhällsplaneringen ökar när en tätort byggs ut och mark tas
i anspråkför exploatering. Redan nu har del av det tätortsnära
skogsområdet Nolskogen, som tidigare kunde användas för
skogspromenader och andrafriluftsaktiviteter, tagits i anspråk
för utbyggnadsplanerna av ca 500 bostäder i Sjölyckan söder
om järnvägen.
MFK avstyrker förslaget att Snapensfriluftsområde anges som
ett LIS-utredningsområde i Översiktsplan 2030.
MFK yrkar på alt området norr om järnvägen i översiktsplanen ska redovisas som ett värdefullt tätortsnära naturområde
med stora rekreationsmöjligheter.
I det reviderade förslaget till Översiktsplan 2030 har förslaget bearbetats vad gäller LIS-område Snapen, dels föreslås ett
begränsat område i anslutning till Snapens friluftsgård, dels
ett nytt område för bostadsbebyggelse norr om Snapen ”längs
befintlig infrastruktur öster om huvudvägen”.
Området i anslutning till Snapens friluftsgård redovisas för att
”möjliggöra och stärka det rörliga friluftslivet genom exempelvis enklare friluftsanläggningar som förutsätter strandnära
lägen till exempel brygga, anläggning för kanotuppdragning,
vindskydd, bastu, grillplan, tillgänglighetsanpassning, infoskyltar och så vidare”.

MFK tillstyrker denna del men anser att området kan utökas
något norrut så att bland annat befintlig bollplan inkluderas
för att skapa utrymme för ovan angivna anläggningar.
MFK avstyrker förslaget om ett nytt område för bostadsbebyggelse norr om Snapen mot bakgrund av ovanstående skäl
som framfördes i samrådsyttrandet.
I beskrivningen av området (11 Snapen) finns ett sakfel,
nämligen att det finns kommunalt VA. Kommunalt VA saknas
för befintlig bostadsbebyggelse i anslutning till föreslaget nytt
område.

Bemötande
ȫȫ Vid detaljplanering av framtida bebyggelseområden

kommer bland annat markförhållanden, påverkan
på friluftsliv, påverkan på växt- och djurlivet och
infrastruktur att utredas ytterligare. I det fortsatta
planarbetet kommer kommunen även att ta fram ett
kommunövergripande grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bostadsbebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Den del av LIS-området som ligger intill Snapens

friluftsgård kvarstår utan förändring.
ȫȫ Uppmärksammade sakfel rättas till.

Lyrestad samhällsförening
Samhällsföreningen vill att det görs en översyn av trafiken till
och i Lyrestad med hänsyn till bl.a. turismen och den tunga
trafiken till industrierna. I samverkan med Trafikverket måste
säkerhetsproblemen vid infarten från E20, mellan Fröåkra och
Bjurkullen, samt vid kanalbron vid kyrkan lösas.
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Förutom ovanstående så har samhällsföreningen även
inkommit med förslag på nya bebyggelseområden i Lyrestad.
Detta kom dock in i efterhand då det inte verkar nått kommunen vid inskickandet. Förslag på nya bebyggelseområden i
Lyrestad visas i förslaget.

Bemötande
ȫȫ Kommunen delar uppfattningen om att nuvarande

trafiklösning i Lyrestad inte är optimal då det
påverkar boende. Att föreslå stora förändringar inför
antagandet av översiktsplanen är inte möjligt då detta
skulle innebära att planen återigen måste ställas ut.
Trafiksituationen i Lyrestad bör undersökas i kommande
planering och i samverkan med Trafikverket.
ȫȫ Inkomna förslag på nya bebyggelseområden i

Lyrestad är till stor del bra men kan inte tas med
i antagandehandlingen eftersom det är för stora
justeringar i ett för sent skede. Kommunen ser dock
positivt på vidare samtal om detta under kommande
planering och då framförallt förslaget om att flytta
industrin ut till E20, detta kan med fördel undersökas i
samband med ny vägdragning av E20.

Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening
Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening har med intresse
tagit del av det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan. Kommentarerna är ett förtydligande av samrådsyttrandet
men fokuserar fortfarande i första hand på kulturmiljöfrågorna.
Övergripande synpunkter
Översiktsplanen med redovisat underlagsmaterial och de sex
karaktäristiska utvecklingsområdena vill föreningen i väsentliga delar tillstyrka. Av särskilt intresse är att översiktsplanen
verkar ge utrymme för hela kommunen att utvecklas. Beslutsfattarna i kommunen bör kunna göra kloka avvägningar med
hjälp av den samlade kunskapen. Hur förverkligandet kan
genomföras förtjänar allt stöd i exempelvis kommande budgetarbeten.

264

MARIESTAD ÖP 2030

0-alternativet, som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, är enligt föreningen inte ett önskvärt scenario.
Planeringsmålet – 4000 fler invånare till år 2030 – är mycket
högt satt jämfört med den regionala prognosen om ca 700
personer. Konsekvenserna visar sig i Mark- och miljööverdomstolens beslut alldeles nyligen att inte godta kommunens
plan för södra Ekudden inom tätorten. Till synes orealistiska
planeringsmål gör det svårt till nästan omöjligt att i närtid
kunna argumentera för behovet att i strid mot miljöbalken få
ta i anspråk ny mark för tätortsutveckling. Periodiska korrigeringar genom strategiska delbeslut om målen och deras
övergripande konsekvenser för andra sektorer behöver ständigt
göras.
Bäckatorpet
Föreningen motsätter sig all ytterligare randbebyggelse i
området. Här kan även dolda kulturhistoriska spår finnas. En
avslutning av befintlig bebyggelse mot gärdet med en enkel
öst-västlig gångväg inom ett planlagt grönområde – NATUR –
skulle däremot öka tillgängligheten utan att skada miljön och
göra övergången mer estetiskt tilltalande.
Gummerstavägen
Kriminalvårdsanstalten Rödjan har ett kulturhistoriskt värde
för Mariestad. Värdet bör prioriteras så länge verksamheten
bedrivs här.
Södra Radbyn
Radbyns speciella kulturhistoria i Mariestad med kopplingen
till Katrinefors tidiga behov av bostadstomter för självhushåll
anser föreningen kräver skydd mot skadliga åtgärder. Den
ursprungliga bebyggelsen var lokaliserad på södra sidan av en
befintlig smal bruksväg. Genom nya stadsplaneidéer under
1960-talet applicerades en teoretisk trafikmodell okänsligt över
hela stadsdelen. Vägen breddades till en rak bred stadsgata med
omfattande genomfartstrafik. Senare vidtagna trafikåtgärder
har inte löst uppkomna problem. I första hand bör genomfartstrafiken tas bort och den uppdelade Radbyvägen återfå karaktären av ”bygata”. I samband med en utökning av planområdet
söderut skulle ett helhetsgrepp inom stadsdelen både kunna
lösa trafikproblemen och bevara det kulturhistoriska värdet.

Östra Grangärdet
Östra Grangärdet och området väster om Ladukärr utgör en
tydlig sammanhängande terrass i sluttningen mot Tidandalen.
Det är angeläget för stadens karaktär att en markerad randskog
kan behållas hela sträckan. Nära Ladukärr finns lämningar av
bebyggelse och stenmurar som har hört till den ursprungliga
1800-talsbebyggelsen i stadsnära skogsområden.
Södra Hindsberg
Landskapet är en övergångszon vid de ursprungliga kulturhistoriska miljöerna i Leksberg och Karleby. Nya lokaliseringar
här måste göras med största hänsyn till kulturvärdet och landskapets betydelse som ett viktigt entréområde till staden.
Övriga detaljsynpunkter
I tätorten finns två lämningar kvar av Mariestads förhistoriska vägsträckningar. Den ena går öster om domkyrkan
och gamla läroverket. Vägen förband gårdarna på åsen med
bykvarnen, sedermera stadskvarnen, och landsvägen vidare
mot ostnordost. Den andra vägen, numera Muggebovägen, är
en del av denna ursprungliga landsväg, vilken nyttjades fram
till dess Stockholmsvägen blev byggd på 1600-talet. Här låg
följdriktigt också stadens galgbacke. Nämnda båda vägar är
skyddsvärda men saknas i underlagsmaterialet.
Under rubriken Kulturmiljövård på sidan 162 har ett fel
insmugit sig. Texten bör rättas till: ”Träbebyggelsen är välbevarad i Gamla stans nordligaste del med kvarvarande inslag av
byggnader från 1750-talet. Den äldsta träbebyggelsen finns inte
längre kvar. En dendrokronologisk undersökning gjord 199006-21 styrker dateringen.”
Vid förtätning av befintlig spridd bebyggelse utmed åsar
och byvägar – radby 2 kategori A respektive B inom underlagsmaterialet på sidorna 106 och 107 – vill föreningen erinra
om risken att slå sönder historiskt sammanhållna radbyar och
rundbyar genom okritisk utökning eller sammanbyggnad med
nya hus.

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat

markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Övriga synpunkter noteras.

Mariestads naturskyddsförening
Mariestads naturskyddsförening har försökt granska det digra
materialet, som planavdelningen har gjort över den tänkta
utvecklingen av Mariestad med kransorter till 2030. Materialet ser ut att ha pressats fram under stor brådska då onödiga
fel finns med; Östen blir Vristulven och ex. att varv funnits i
Lyrestad (det borde väl vara Sjötorp).
Först så kan vi påpeka att det numera är striktare att få bygga
sjönära, 300m gäller även i Mariestad om inte synnerliga
skäl kan åberopas. Undantag som är möjliga är byggnation i
själva stadskärnan om det inte bryter mot andras behov eller
utgör risker för folk och hälsa. Katthavet är en sådan plats där
byggnation kunnat ske om inte marken vore bemängd med
polyaromatiska kolväten från oljehanteringen och är utfyllnadsjord där vattenföringen kan och har underminerat marken
varför ämnena säkert är spridda på en stor yta och ger en orimligt stor kostnad att sanera. Klimat och nivåmässigt är platsen
också högst diskutabel varför vi avråder byggande av bostäder
där. Svårt att tänka sig att man bygger intill (ej tillåtet) och rakt
över reningsverkets utloppsrör när det finns betydligt säkrare
och bättre områden redan nu som är byggklara, vad händer om
ett rörbrott inträffar?
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I övrigt gäller att man under planeringsskedet har en dialog
med boende i omgivningen så att man får en klar bild över hur
marken används av dessa och av natur- och fritidsfolk.
En stor optimism präglar ÖP då man arbetat mot en befolkningsökning på c:a 4000 personer vilket inga andra instanser
har gjort och nuvarande situation knappast tyder på det, då
Mariestad avlövats kraftigt på byråkratarbeten och stagnation i
handel. Man bör använda all kraft att söka efter fler industrietableringar som är rimliga för orten, stjärnskott som batterifabrik kräver en större ort med annan infrastruktur.
300 meter gränser rensar bort Nolhagsfyren, lägena norr om
Snapen, Bäckatorpet som dessutom stör fågellivet kraftigt vid
Tegelängen, Södra Ekudden. Moviken och Askevik utom 1B
som trafikmässigt ändå borde utgå om man inte gör en kulvert
under vägen, man vill inte ha barn som förolyckas på väg till
badet.
För bebyggelse av bostäder är trafiktäta vägar och särskilt
järnvägen mycket störande bullermässigt med dyra insatser för
att få ner bullret till acceptabel nivå, rälsen borde bytas ut till
helsvetsad t.ex. här bör bara industrier och liknande placeras
för folk ska må bra i sina bostäder. Detta gäller för byggnation efter Göteborgsvägen och i viss mån Stockholmsvägen
och ringlederna, vid Marieforsleden västra har man missat
rondellen och transformatorstationen varför byggutrymmet är
avsevärt mindre. Man har också negligerat cykel och gångvägar
på ömse sidor Marieforsleden. Högspänningsledningen längs
Bråtenvägen bör grävas ner innan byggnation.
Gummersta-området bör vara tillgängligt för Rödjan att
expandera och ge arbetstillfällen.
Området söder om Radbyn är till min förvåning med då
kommunalrådet på min fråga nekade att det skulle byggas där
överhuvudtaget. Området används mycket frekvent som strövområde, för hundpromenader och lek för barnen i området
och bör bevaras som sådant. Att dra vägar över gångvägen som
i skissen gör också att barnen som nu springer till varandras
gator måste passera bilvägar, vilket ökar olycksriskerna påtagligt. Här behövs en dialog med de boende.
Sandbäcken Södra bör inte byggas ut då hästnäringen
kommer att störas kraftigt av en utbyggnad.
I Sjötorp kan man bygga nordost om Lotsvägen, västerut
kommer man att gå över 300 metersgränsen.
I Lyrestad bör man inte bygga öster om E 20 då riskerna för
passage är mycket stora för oskyddade trafikanter.
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Bemötande
ȫȫ Text om Östen/Vristulven samt Lyrestad/Sjötorp korrigeras.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet ska
finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har justerats
så att cirka 100 meter finns kvar mellan strandlinje och ny
bebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Övriga synpunkter noteras.

Säby–Snapens vägsamfällighet
Snapenområdet
Säby-Snapens vägsamfällighet vill med anledning av förslaget att
exploatera ett bostadsområde enligt Övrsiktsplan 2030 förslag
LIS-område nr 11 Snapen göra gällande:
Om en exploatering av nämnda område kommer tillstånd vill
Säby-Snapens vägsamfällighet avsäga sig huvudmannaskapet för
samfällighetens vägar i föreslaget LIS-område nr 11 Snapen.

Bemötande
ȫȫ Vid en eventuell framtida utbyggnad av området med mer

än ett par bostäder blir området troligen del av kommunalt
VA-verksamhetsområde. I och med detta kommer även
lämpligheten med att skapa kommunalt huvudmannaskap
på gator/vägar att undersökas.

Hotell Vänerport
Vi förordar att översiktsplan, samt detaljplan för kvarter
Kornet ändras till att ej innefatta byggande av bostäder, som
nu är fallet.
Motiven är följande:
ȫȫ Bostadsbebyggelse på denna tomt avsevärt skulle

försämra möjligheterna att ytterligare utveckla
hamnområdet för turism och besöksnäring.
ȫȫ Parkeringsmöjligheterna skulle drastiskt minska i
Hamnområdet
ȫȫ Hotell Vänerport skulle vid ett bostadsbyggande på
nämnda tomt bli avskärmat från hamnen, och detta
skulle allvarligt försämra överlevnadsmöjligheterna
för verksamheten.
ȫȫ Kommunen har för några år sedan medverkat till all
Lantmännens siloanläggning lagts ner, och rivits för
att göra hamnområdet mer öppet och attraktivt, och
att åter bygga igen det gör denna åtgärd ogjord.

Bemötande
ȫȫ Kommunen anser att bostäder och annan verksamhet

är lämplig på kvarteret Kornet i enlighet med gällande
detaljplan. Siloanläggningen togs inte bort med avsikt
att skapa parkering utan för att möjliggöra annan typ
av bebyggelse. Detaljplanen för Kornet har en tydlig
tanke med en direkt koppling mellan Hotell Vänerports
entré och hamnstråket, vidare anses inte en ökad
genomströmning av människor i området försämra
verksamheten för hotellet.

Lyrestad gjuteri
Vi får tacka för att vår röst blev hörd angående nya bostäder
i Lyrestad och de inritade tomterna mot vår verksamhet är
borttagna.
Vad som inte är tagen någon hänsyn till är hur trafiksituationen ser ut i samhället bara att järnväg och E20 är höga

ljudkällor. På sidan 69 på övergripande principer står det att
kommunen ska arbeta för att E20 ska ha motorvägsstandard
och Kinnekullebanan öka arbetspendling, två bra förslag för
Lyrestad om man kan lösa flaskhalsen, korsandet av Göta
Kanal.
På industriområdet i Lyrestad har vi en positiv trend sedan
AQ kom in som ägare till vår grannfastighet och vår verksamhet kan fortsätta att planera för framtiden med en 30%
strategisk ökning. Våran ökning kanske inte är så mycket men
det verkar bli en trend att det blir lite större sändningar och då
går det inte på den vanliga kretsbilen utan hämtas av direktbilar och därmed ökar lastbilstrafiken till oss med flera hundra
procent. Samma sak har hänt hos grannen men där pratar man
inte om 30% produktionshöjningar utan kanske upp till 300%
produktionshöjning och möjligheter till mera samverkningseffekter inom AQ som kan öka lastbilstrafiken ytterligare.
Med dagens placering av E20 med farliga utfarter från
Lyrestad och att all tung trafik måste gå igenom samhället är
inte bra. Vi anser att detta behöver noteras också i översiktsplanen att man måste ta hänsyn till det stora trafikproblemet som
finns i Lyrestads samhälle med tung trafik samt sommartid
ökning av turisttrafiken genom samhället längs Götakanal.
Bifogar en enkel vägskiss som skulle säkerställa ovanstående
bekymmer samt få en bra ordning på Turistvägen från Töreboda till Sjötorp och kanske även för den tunga trafiken från
Töreboda norr ut på E20.
Vi har också sett att området förbi oss närmast kanalen är
inplanerat som ett omvandlingsområde och det är väl inte fel
bara det inte tar det befintliga industriområdet i anspråk och
industrins möjligheter till utveckling.
I övrigt tycker vi att planen känns bra för Lyrestad med de
nya bostadsplaceringarna och lite möjligheter att bygga i stråk
enligt hänvisning till landsbygdsstrategin.
Vi kanske dock är lite fundersamma till att det står ställplatser mellan två kulturområden Kyrkan och Hamnområdet, vore
det inte bättre att ta bort texten och rita in omvandlingsområde även på den sidan av kanalen hela vägen mellan befintliga
E20 och järnvägen.
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Bemötande
ȫȫ Kommunen delar uppfattningen om att nuvarande

trafiklösning i Lyrestad inte är optimal då det
påverkar boende. Att föreslå stora förändringar inför
antagandet av översiktsplanen är inte möjligt då detta
skulle innebära att planen återigen måste ställas ut.
Trafiksituationen i Lyrestad bör undersökas i kommande
planering och i samverkan med Trafikverket.
ȫȫ Bifogad skiss visar på en omfattande ny vägdragning

som även innefattar en ny bro. Detta är inte utrett och
därför inget som kommunen kan ta ställning till i det här
sena skedet av arbetet med översiktsplanen. Att enbart
göra en ny infart till industriområdet blir inte heller bra
eftersom man då bara flyttar eventuella problem till ett
annat ställe i samhället.
ȫȫ Utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i Lyrestad

finns i gällande detaljplan.

Mariestads Fågelklubb (MF)
Bäckatorpet
Mariestads Fågelklubb ser med glädje att husbyggnationerna
precis S om Tegelängens våtmark är borttagna och det är
förstås väldigt positivt men vi har följande invändningar.
1.

2.

Vi vänder oss kraftigt emot den väg som finns inritad
på området precis S om Tegelängens våtmark. Vi tycker
definitivt att den ska bort och att man ser över vad man
istället ska göra med den ytan (se nedan).
Vi anser att Ekuddenområdet redan är utbyggt med hus
så det räcker. Därför tycker vi att Bäckatorpsbebyggelsen
tas bort.

KOMMENTARER TILL OVANSTÅENDE: Sedan starten med
Tegelängens våtmark 1999 har vi i Mariestads Fågelklubb
(MF) gång på gång och gång på gång pratat om buffertzonen/
övergångszonen som behöver finnas precis S om Tegelängen.
Bl. a. fördes det fram regelbundet i de ”Samtal kring natur-och
kulturmiljöfrågor” som kommunen bjöd in till tidigare.

NÅGRA CITAT FRÅN ÖP 2030 S 83:
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”Bebyggelsens utbredning

har begränsats med målsättning att säkerställa en trygg och
störningsfri zon för fågellivet” och ”Exploatering och byggnation ger upphov till buller och störningar, vilket kan hota
fågellivet på Tegelängen”. Fina ord helt klart, men man skapar
inte en störningsfri zon genom att anlägga en väg precis intill
våtmarken!
Som vi i MF tidigare nämnt så tror vi kanske att man skulle
kunna ha en promenadstig parallellt med södra delen av
våtmarken men på behörigt avstånd så det inte stör. Alltså en
stig nära hyreshusen. Kanske bör man stängsla in området
också så att det inte blir t.ex. spring ut mot våtmarken. Det har
tidigare bl.a. pratats om växtlighet, typ låga buskar.
MF är absolut intresserade av att vara med i ett samtal runt
det här området.
Med glädje läser vi att ”kommunen har ett uppdrag från 2010
som uppger utökning av Gamla Ekuddens naturreservat” och
”… avser kommunen att fortsatt expandera naturreservatet”
(s 83). Det vore ytterst olyckligt om ytan S om Tegelängen blir
bebyggd på ett eller annat sätt (t.ex. en väg). Anläggs en väg där
är det helt klart att våtmarksområdet försämras. Färre fåglar
kommer att häcka där och färre fåglar kommer att rasta. Visst
skulle det bli kvar någon slags ”ankdamm” där vissa fåglar finns
men det skulle inte alls vara samma kvalité på området som det
är nu.
Vad det gäller Bäckatorpsbebyggelsen så anser vi alltså att
den bör strykas. Naturområdet på hela Ekudden är fantastiskt
och det är inte bra att krympa området mer. Åkermarken strax
N om den ev nya bebyggelsen är också viktig för t.ex. födosökande tofsvipor som sedan häckar inne vid våtmarken.
Mariestads kommun har en unik chans att ha kvar ett fint
fågelområde nära centrum. Vi hoppas verkligen att vi kan ta
vara på det på bästa sätt. Det är inte många kommuner som
har en våtmark med så stora kvalitéer som ligger så stadsnära!

Bemötande
ȫȫ Området Bäckatorpet kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer

kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.
ȫȫ Kommunen är mycket medveten om konflikter gällande

strandskyddet och bebyggelseutveckling. Med hänsyn
till pågående diskussioner på regional och nationell nivå
om strandskyddet anser kommunen att översiktsplanens
långsiktiga hållbarhet som underlagsdokument för
kommande detaljplanering gör att de utpekade nya
områdena som ligger inom det utökade strandskyddet
ska finnas kvar i översiktsplanen. Alla områden har
justerats så att cirka 100 meter finns kvar mellan
strandlinje och ny bebyggelse.
ȫȫ Målkonflikten med strandskyddet preciseras ytterligare i

antagandehandlingen.
ȫȫ Illustration 2.3 visar inte på en bilväg utan var

enbart till för att visa en koppling till befintligt gatu-,
gång- och cykelnät. Detta var i första hand tänkt som
gångstråk utanför den föreslagna bebyggelsen. I
antagandehandlingen kommer inte detta illustreras för
att undvika förvirring.

Mariestads Ridklubb
Sund södra
Visionen är indelad i fem byggstenar. Dessa utgör grunden
för översiktsplanens resonemang om hur visionen påverkar
den fysiska planeringen i kommunen. Vi saknar den sjätte
byggstenen, som borde vara en självklarhet när kommunen
gör sin strategiska planering för 2030, nämligen frilufts och
idrottslivets betydelse och utveckling i Mariestads kommun.
Vad vill kommunen och vad är strategin för en utveckling av
detta område?
Författarna till översiktsplan 2030 har på ett flagrant lättvindigt sätt redovisat markanvändning Sund södra samt konsekvenser för Mariestads Ridklubb, vid ianspråktagande av mark,
Sund södra. Utredarna synes ej ha satt sig in i hur ridklubben
nyttjar och vilket behov klubben har av aktuellt område för
verksamhet och utveckling. I svepande ordalag nämns att
ridklubben förlorar mark för bete och fälttävlansbana, samt att
kommunen ska undersöka om det finns ersättningsmark.
För ridklubben blir konsekvenserna omfattande om mark tas

i anspråk så som redovisas.
Aktuell mark används inte för bete som utredarna framför.
Ca 50 % av marken används för foderodling och 50 % för
fälttävlan.
Ridklubben är idag självförsörjande av foder till egna och på
anläggningen uppstallade hästar. Foderuttag görs huvudsakligen på det område som, enligt planen, är aktuellt för industritomter.
Ridklubbens foderkostnader kommer att stiga markant då
foder måste köpas externt till ridklubbens egna hästar samt
medlemsuppstallade hästarna. Självklart kommer detta att
påverka ridklubbens ansträngda ekonomiska läge.
Fälttävlan är den gren som utvecklas mest på ridklubben
vilket bl.a. visar sig genom framskjutna placeringar både lokalt,
regionalt och nationellt där klubben har medlemmar som rider
fälttävlan. Klubben har även ryttare på internationell nivå.
Utan markområde för fälttävlansbana faller denna gren av
ridsport för Mariestads Ridklubb och därmed förloras flertalet
av de fälttävlansryttare som valt just Mariestads Ridklubb
som sin moderklubb. Tack vare ridklubbens framgångar inom
fälttävlan är Mariestad en välkänd ort i fälttävlanskretsar i hela
Sverige.
Även ridskolan kommer att drabbas då stora delar av de
ridvägar som används kommer att försvinna. Detta kan
medföra att ridskolan som idag kan rida på anläggningens
8 km ridvägar kommer att söka sig utanför det förfogade
området vilket innebär korsande av allmänna vägar såsom väg
201. Alt. genom Ullervads tätort och ut mot Marieäng/Trilleholm för naturridning. Detta är naturligtvis mycket olyckligt
ur trafiksäkerhetsperspektiv samt den irritation som kan bli
följden av ridning i Ullervad samhälle.
Mariestads Ridklubb hemställer om att:
ȫȫ Mariestads Kommun tar ett större ansvar för
översiktsplan 2030 avseende ianspråktagande av mark
som disponeras av Mariestads Ridklubb.
ȫȫ en komplett, korrekt och genomgripande utredning
tas fram vilken på ett tydligt sätt redovisar
Målkonflikter och åtgärdsförslag avseende mark som
Mariestads Ridklubb förfogar över.
ȫȫ markområde motsvarande det som ridklubben idag,
aktivt nyttjar, undantas för att säkra ridklubbens
framtid, utvecklingsmöjlighet och foderodling.
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Bemötande
ȫȫ En översiktsplan blickar långt framåt och ser till

kommunens som helhet och allmänna intressen vägs
mot enskilda.
ȫȫ Marken som pekas ut i översiktsplanen ägs av

kommunen. Ska denna mark ianspråktas för annan
användning än idag så kommer behövliga utredningar
tas fram och diskussioner föras om eventuella
kompensationer och ny placering av pågående
verksamhet, detta sker dock inte i översiktsplanen utan i
ett senare planeringsskede.
ȫȫ Området Sund Södra kommer fortsatt vara kvar som

ett av förslagen till framtida bebyggelseutveckling
inom tätorten. Vid detaljplanering av framtida
bebyggelseområden kommer bland annat
markförhållanden, påverkan på friluftsliv, påverkan
på växt- och djurlivet och befintlig infrastruktur att
utredas ytterligare. I det fortsatta planarbetet kommer
kommunen även att ta fram ett kommunövergripande
grön- och blåstrukturprogram.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat
ärende och har ingenting ytterligare att erinra.
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Vattenfall
I del 3 av översiktsplan under rubriken Energidistribution
Kraftledningar på sida 178 framgår det att Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har ett skyddsavstånd till sina 130kV-ledningar. Avståndet 20 meter är ett avstånd baserat på elsäkerhet
i första hand. Vattenfall hänvisade i sitt tidigare yttrande till
försiktighetsprincipen. Om avståndet 20 meter ska finnas med
i ÖP:n vill Vattenfall att texten nedan inarbetas:
”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 Text på sid 178 har justerats.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen lämnade synpunkter i samrådsskedet av översiktsplanen och kommer inte att lämna några
ytterligare synpunkter vid utställningen av planen.
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