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Planen har varit föremål för samråd under tiden 5 oktober 
2016 till och med 25 november 2016. Den har varit utskick-
ad till ett flertal olika remissinstanser och funnits tillgänglig i 
Stadshuset samt på kommunens hemsida. Nedan redovisas de 
yttranden som har kommit in under samrådstiden och kom-
menteras om det finns anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit ett bra initiativ 
till att se över de rådande förhållandena inom den aktuella 
detaljplanen samt att utöka kvartersmarken mot Tidan i syfte 
att möjliggöra vändning för större transportfordon och utan 
att nya byggnader och anläggningar tillåtas inom det utökade 
området. Motivet till varför strandskyddet behöver upphävas 
överensstämmer med de särskilda skäl som omnämns i lag-
stiftningen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagan-
de av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar 
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken 

(MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal 
samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
MB inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs 
i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir 
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa el-
ler säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter un-
der samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapit-
let PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs 
från allmän synpunkt. (standard, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planlägg-
ning enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kul-
turvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
samt goda miljöförhållanden i övrigt.

För att kunna säkerställa på vilket sätt utökningen av fast-
igheterna mot Tidan ån får ske, kan fastighetsindelningens 
bestämmas med fastighetsindelningsbestämmelser. Länssty-
relsen vill liksom Lantmäteriet informera kommunen om att 
bibehållandet av befintliga ledningar vid utarbetandet av ny 
plan bör säkerställas med en egenskapsbestämmelse.

I dagsläget utgör den befintliga grönytan enbart ett slags 
skydd mot direkta utsläpp till Tidan. Med tanke på att pla-
nen möjliggör utökning av fastigheterna mot Tidan så an-
ser Länsstyrelsen att olycksrisker (ex. dieselutsläpp till Tidan 
etc.) i samband med transporter och uppställning av fordon 
utökas varför ett skydd bör finnas gentemot Tidan ur detta 
perspektiv.
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I planen anges att området är cirka åtta hektar, men det 
framgår inte hur stor utökningen av planområdet är jämfört 
med tidigare plan. Utökningen av planområdet sker på jord-
bruksmark som idag brukas, vilket inte framgår av texten i 
planen. Därmed står det fel i planen i avsnitt Del 4 – Miljö-
konsekvenser på sidan 12 att planen inte tar i anspråk sådan 
mark som avses i 3 kapitlet Miljöbalken.

I avsnittet Del 5 Översiktliga planer och riktlinjer, saknas 
bedömning av regionala mål trots att de nämns i rubriken. 
Information om Västra Götalands miljömål finns här; http://
www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-ochklimat/ 
miljomal/vastra-gotalands-miljomal/Pages/default.aspx

Synpunkter i övrigt

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att till-
föra planen.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentarer
Kommunen har inte bedömt det vara nödvändigt med fastighets-
indelningsbestämmelser.  

Den kvarvarande marken mellan industrimarken och Tidan 
omfattar drygt 6 ha. Avståndet mellan den nya hårdgjorda ytan 
varierar mellan 32 till 120 meter. Utökningen av industrimark 
är prickad och ingen ny byggnad kommer uppföras och skillna-
den i användning gentemot tidigare plan är så pass liten att ris-
kerna för utsläpp inte bedöms avsevärt förhöjda. Vidare anser 
kommunen att det inte är ett kommunalt ansvar att på allmän 
platsmark anlägga en skyddsanläggning för att skydda Tidan mot 
föroreningar som kan uppkomma på enskilda fastigheter. Det är 
varje enskild fastighetsägares ansvar att omhänderta eventuella 
föroreningar på sin fastighet. Bedrivs en verksamhet där risken 
för föroreningar föreligger ska detta beaktas och ändamålsenliga 
skyddsåtgärder vidtas för att skydda grannfastigheter vid eventu-
ell olycka. Med bakgrund i dessa faktorer bedömer kommunen 
inte det vara nödvändigt med ett skydd mot Tidan.

Till granskningsskedet har misstaget att planen inte tar i anspråk 
sådan mark som avses i 3 kapitlet korrigeras. Då behovet för 
förbättrade transportmöjligheter för intilliggande fastigheter inte 
kan tillgodoses på annan plats bedöms planförslaget vara fören-
ligt med 3 kapitlet §4. 

De regionala tillägsmålen adderas till granskningshandlingarna.

LANTMÄTERIET
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att detaljplanen har 
vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen genomföra 
fastighetsbilningsåtgärder så som fastighetsregleringar samt 
eventuellt inrätta ledningsrätt.

Delar av planen som bör/kan förbättras

Genom den nya detaljplanen blir det möjligt för fastigheter-
na att utökas mot Tidanån. Vill man säkerställa på vilket sätt 
utökning får ske kan fastighetsindelningen bestämmas med 
fastighetsindelningsbestämmelser.

Allmränna platser - u-områdcn

Markreservat såsom u-områden är endast avsedd att använ-
das inom kvartersmark. Eftersom allmänna platser redan 
avser markanvändning för gemensamt behov blir det således 
verkningslöst att reservera utrymmen inom dessa platser för 
allmännytta ledningar. I den mån det är nödvändigt att preci-
sera var vissa anläggningar ska utföras på allmänna platser så 
används andra planbestämmelser.

Inom kvartersmark är det viktigt att säkerställa områden för 
ledningar med u-område. Eftersom den grundläggande an-
vändningen är enskild kvartersmark är det planstridigt att vid 
genomförandet förlägga allmän ledning i något annat läge. 
För att bilda ledningsrätt för ny ledningsrätt krävs stöd i u- 
eller l-bestämmelse. För befintliga ledningar har det enbart i 
vissa fall ansetts som en mindre avvikelse att skapa lednings-
rätt utan uttryckligt planstöd. Därför bör bibehållandet av 
befintliga ledningar vid utarbetandet av ny plan säkerställas 
med en egenskapsbestämmelse. 

Det får gärna förtydligas vem som ska ta initiativ och bekosta 
att söka ledningsrätt.

Övrigt/allmänt

Vi lämnar inga synpunkter rörande estetik, byggteknik, över-
gripande miljöbedömning, geoteknisk undersökning eller 
VA-utredning.

Kommentarer
U-området inom allmän platsmark har tagits bort till gransk-
ningsskedet. 

Kommunen har inte bedömt det vara nödvändigt med fastighets-
indelningsbestämmelser. 

I granskningshandlingen har det förtydligats att ledningsägare 
bekostar och ansöker om ledningsrätt. 

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUT-
SKOTT
Tekniska nämnden yttrar sig enligt följande:

Avsnittet om dagvatten, sida 8 i planbeskrivningen, bör änd-
ras så att det är dagvatten från hårdgjorda markytor som be-
höver renas med oljeavskiljning, det är oftast inte nödvändigt 
att rena dagvatten från takytor. Det är önskvärt att denna 
planbestämmelse inte enbart gäller nya byggnader och par-
keringsytor.

Kommentarer
Till granskningsskedet har formuleringen kring rening av dag-
vatten från tak omformulerats. Granskningshandlingarana be-
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skriver kommunenes praxis för när krav för oljeavskiljare förelig-
ger.   

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter:

Dagvatten behöver renas innan det släpps till Tidan för att 
förhindra spridning av föroreningar, i det fall infiltration i 
mark inte kan användas. Det bör närmare beskrivas hur detta 
ska ske och hur tillräcklig kapacitet kan uppnås. I tidigare 
detaljplan för Haggården anges plats för dagvattenhantering 
finns inom naturmark utmed Tidans västra strand. Även i nu 
föreliggande detaljplaneförslag hänvisas till dessa dammar. 
Dessa är dock ännu inte anlagda. 

Kommentarer
Det åligger fatsighetsägaren att säkerställa att dagvattnet renas 
vid behov innan det når kommunala VA-nätet. Kommunens 
praxis för installation av oljeavskiljare för rening av dagvatten 
har skrivits in till granskningshandlingarna.

Denna detaljplan ger fortsatt förutsättningar för dagvattendam-
mar längst Tidan för fördröjning av dagvatten. Att dessa dam-
mar anläggs är fortfarande kommunens ambition. 

TRAFIKVERKET
Ärende

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande detaljplan 
för kv. Niten och Spiken i Mariestads centralort. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av kvartersmark 
för fastigheterna i kv. Niten och Spiken. Planområdet ligger 
cirka 250 meter från nuvarande sträckning för E20. Vägen är 
av riksintresse för kommunikationer enligt § 3:8 Miljöbal-
ken samt primär väg för farligt gods. Ett projekt pågår där 
E20 ska byggas ut så att vägen genom Västra götaland är helt 
mötesseparerad. För etappen E20 Förbi Mariestad pågår nu 
val av lokalisering. Detaljplanen har dock ingen påverkan på 
projektet.

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har inget att erinra mot detaljplanen.

Kommentarer
Noteras. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

Räddningstjänstens behov av släckvatten från brandposter, 
framkomlighet för utryckningsfordon samt behov av livrädd-
ningsredskap i anslutning till öppet vatten är inskrivet i för-
slaget till ändrad detaljplan. Beträffande brandvattenförsörj-
ning noteras att bebyggelsen inom detaljplaneområdet inte 
medger tilltäppning av det s.k. alternativsystemet.

Riskerna för översvämning och skred har beaktats i detaljpla-

nearbetet. Med hänsyn till planerade verksamheter bör åtgär-
der vidtas och redovisas i planen syftande till att minimera 
risken för utsläpp av farliga ämnen i ån Tidan i samband med 
en olyckshändelse. Tidan mynnar i Vänem och i dess förläng-
ning finns färskvattenintaget for Mariestads tätort.

Kommentarer
Gällande risken för utsläpp till Tidan se svar till Länsstyrelsen. 

VÄSTTRAFIK
Västtrafik har tagit del av Detaljplan för kv. Niten & Spiken 
i Mariestads centralort. Vi önskar att formuleringen kring 
kollektivtrafik justeras i detaljplanen. Just nu lyder texten: 
”Området försörjs inte med kollektivtrafik. Närmsta buss-
hållplats är belägen utmed Göteborgsvägen, 400 meter väster 
om planområdet.” Avståndet 400 meter räknar vi som rimligt 
att ta sig som resenär och även om planområdet är stort och 
vissa delar därmed har längre än 400 meter till busshållplat-
sen, skickar nuvarande formulering inga signaler om att kol-
lektivtrafik kan vara ett alternativ för att ta sig till och från 
planområdet. Busshållplatsen Haggården på Göteborgsvägen 
trafikeras av mycket trafik, i första hand i form av regionbuss-
trafik som går med hög turtäthet, och vi önskar att detta lyfts 
för att på så sätt uppmuntra till hållbart resande. Utöver det 
har vi inga synpunkter på detaljplanen.

Kommentarer
Kommunen har till granskningsskedet omformulerat stycket an-
gående kollektivtrafik. 

VÄNERENERGI
Vi önskar få befintliga ledningar (Fiber och El) som efter de-
taljplanens genomförande hamnar på tomtmark skyddade 
med ledningsrätt. Ledningarnas fysiska placering är i det 
grönområde som gränsar till Tidan.

Kommentarer
Ledningar på kvartersmark omfattas av u-område. Ledningsrätt 
sökes hos Lantmäteriet. 

SYDPORT FÖRETAGSFÖRENING
Sydport företagarförening tecknar samråd på remitterad 
detaljplan avseende utökad kvartersmark för att möjliggöra 
vändning av större transportfordon inom fastigheterna. För-
ändringen är efterfrågad. Detaljplanen är omfattande och väl 
dokumenterad. 

Sydports intresseområde har berörts av ett antal utredningar 
och planer under de senaste åren. Föreningen är mycket tack-
sam för att vi beretts möjlighet att yttra oss och att våra syn-
punkter har tagits till vara. Vi är även fortsättningsvis beredda 
att fortsätta samarbetet och följer utvecklingen med E20 med 
uppmärksamhet.

Kommentarer
Noteras. 
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MARIESTAD NATURSKYDDSFÖREN-
ING
Vid varje arbete nära Tidan bör en skyddszon lämnas mot 
vattnet för att hindra föroreningar, som kan skada flora och 
fauna i Tidan. Här är det extra viktigt då viktiga lekområden 
finns nedströms fastigheten för både Asp och Tidanöring. 
Båda dessa arter är synnerligen skyddsvärda och känsliga i ägg 
och tidigt yngelstadium för negativ påverkan i vattenmiljön. 
Då vattennivån i Tidan kan vara mycket låg under vintern är 
även mindre mängder av störande ämnen en risk för arternas 
fortlevnad.

Kommentarer
Gällande risken för utsläpp till Tidan se svar till Länsstyrelsen. 

FÖRSVARSMAKTEN
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentarer
Noteras.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN
Hyresgästföreningen har inget att invända mot detaljplanen. 

Kommentarer
Noteras. 

SKANOVA
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av 
rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 
invända mot planförslaget.

Skanova har inga anläggningar inom det område där utök-
ning av kvartersmarken sker.

Kommentarer
Noteras. 

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:
• Regionala tilläggsmålen för miljömålen har adderats.

• Rättelse att åkermark tas i bruk har gjorts och motive-
ring till varför den måste tas i anspråk för att uppfylla 
planenens syfte. 

• u-område inom allmän platsmark har tagits bort. 

• Stycket om kollektivtrafik har omformulerats.

Följande synpunkter har ej beaktats:
• Kommunen har inte bedömt det vara nödvändigt med 

fastighetsindelningsbestämmelser. 

• Det ges fortsatt förutsättningar och är fortsatt angelä-
getatt dagavttendammarna utanför planområdet an-
läggs. Dagvatten från området kan då ledas dit och där-
för har ingen närmre förklaring till omhändertagande av 
dagvatten getts. 

• Ingen planbestämmelse gällande skydd mot föroreningar 
mot Tidan läggs till. Komunen anser att det inte är ett 
kommunalt ansvar att på allmän platsmark anlägga en 
skyddsanläggning för att skydda Tidan mot föroreningar 
som kan uppkomma på enskilda fastigheter. Det är varje 
enskild fastighetsägares ansvar att omhänderta eventuella 
föroreningar på sin fastighet.

STADSPLANEAVDELNINGEN

Amanda Persson    Adam Johansson
Planarkitekt   T.f. planchef


