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Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet 
och kommenteras därefter av kommunen. 

1. Länsstyrelsen, 2022-07-11
2. Lantmäteriet, 2022-07-06
3. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-08-23
4. Tekniska nämnden, 2022-08-09
5. Trafikverket, 2022-06-28
6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-07-15
7. Västtrafik, 2022-07-05
8. Yttrande 1, 2022-06-28
9. Yttrande 2, 2022-07-28
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Granskningen syftar till att till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har 
för avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun har varit föremål 
för granskning under perioden 22 juni 2022 till 28 juli 2022. De synpunkter som kommit 
in under samrådstiden samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av 
planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av 
granskningsutlåtande framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen 
inte kunnat beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

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

Länsstyrelsen anser att kommunen har beaktat länsstyrelsens synpunkter efter samrådet 
i stora drag. Gällande skyfallsfrågan anser Länsstyrelsen att kommunen har kompletterat 
och arbetat in skyfallsåtgärder på plankartan och anser detta vara tillräckligt. Kvarvarande 
synpunkter berör artskydd och den häckfågelinventering som ska tas fram inför 
antagandet av planen samt markavvattning.

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till   
 människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller  
 erosion

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Artskydd

Häckfågelinventering är inte genomförd, utan beräknas vara klar först till 
antagningsskedet. Länsstyrelsen vill påtala fördelen med att dylika utredningar färdigställs 
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i ett så tidigt skede som möjligt. Om utredningen visar att anpassningar behövs till 
förmån för en art, så blir detta svårare ju längre framskridet planarbetet är. Eftersom 
utredningen inte är klar kan Länsstyrelsen inte uttala sig om påverkan på fågel. 

Länsstyrelsen vill även informera om att vissa ändringar i artskyddsförordningen (AFO) 
har beslutats och kommer att träda i kraft den 1 oktober 2022. Ändringarna innebär viss 
skillnad i skyddet för vilda fåglar. I nuläget är alla inhemska, vilda fåglar strikt skyddade 
enligt 4 § AFO (dvs även deras fortplantningsområden och viloplatser). Detta ändras 
till skydd för bon och ett skydd mot störning. Störningar som saknar betydelse för att 
bibehålla eller återupprätta populationen av en fågelart på en tillfredsställande nivå ska 
dock inte längre omfattas av förbudet.

Markavvattning

Markavvattning definieras i 11 kap. 2 § miljöbalken. Hela västra Götaland omfattas av det 
generella förbudet mot markavvattning. Länsstyrelsen prövar om dispens från förbudet 
och tillstånd kan medges.

Det framgår inte av underlaget om det krävs åtgärder för att avvattna marken för att öka 
fastigheters lämplighet för bostadsbebyggelse. Delar av området beskrivs som relativt 
blött. Anläggande av ett avskärande dike för att skydda bebyggelsen mot tillrinnande 
vatten från angränsande område utgör sannolikt markavvattning.

Om markavvattning är en förutsättning för planens genomförande bör detta utredas 
i god tid och ansökan om dispens och tillstånd lämnas in till Länsstyrelsen parallellt 
med planprocessen. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver beskriva och göra 
en bedömning om marken behöver avvattnas innan exploatering för att göra marken 
lämpligt att bebygga eller inte i planbeskrivningen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen kring skyfallsfrågan.

Kommunen bedömer fortsatt att markavvattning inte är en förutsättning för planens 
genomförande. Ställningstagandet grundar sig i information från Naturvårdsverkets 
hemsida (https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-
verksamheter/markavvattning/). Under rubriken Dagvatten eller avloppsvatten går att läsa 
att diken som anlagts för att ta hand om dagvatten inte är markavvattningsdiken. Efter 
planens lagakraftvinnande ska kommunen dessutom utöka sitt verksamhetsområde 
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för dagvatten till att även innehålla planområdet. Eftersom att vatten inom ett 
verksamhetsområde är avloppsvatten innebär det att dagvattnet från planområdet ska 
hanteras enligt 9 kap. MB. Dagvatten som avleds och tas hand om genom öppna diken 
eller nedgrävda ledningar inom ett detaljplanerat området är således avloppsvatten vilket 
Naturvårdverket inte menar är markavvattning. Ett stycke om detta har även lagts till i 
planbeskrivningen

Kommunen har till antagande tagit fram en häckfågelinventering för planområdet. 
Inventering genomfördes under häckningstiden våren 2022 och visade på ett antal arter 
på platsen. Inventeringen har inte resulterat i att planens utformning förändrats till 
antagandet. Rapporten är en del av planens antagandehandlingar.  

Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av 
Horn 2:51 och har inget att erinra.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Trafikverket
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av förslaget till detaljplan och 
Trafikverket har därmed ingen erinran.

Kommentarer
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Kommunen noterar informationen.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.
• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området 
ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens brandvattenplan som finns att ta del av 
på www.rtos.se/vagledningar.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Hej!
Hej! Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för del av Horn 2:51, Dala. Mariestads kommuns 
diarienummer KS 2019/492.

Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, utöver de vi lämnade i 
samrådsskedet.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Yttrande 1
Har tidigare dvs 2022-01-30 svarat på dåvarande samrådsförfarande gällande ovanstående. 

Dock har jag något att tillägga i denna utgåva av detaljplanen. Det skulle vara mycket 
värdefullt om man kunde flytta tomtgränsen mot Klövervägen från nuvarande 40 m till 
60 m. Detta för att ge tomtägarna på klövervägen i stort sett samma utsikt mot ”skogen” 
som man haft sedan fastigheterna byggdes i mitten av 70-talet. Skogsutrymmet på andra 
sidan av de kommande fastigheterna är så stort, att det inte torde inverka på något 
negativt sätt. 

Kommentarer
Det föreslagna avståndet om 40 meter mellan befintlig fastighetsgräns på Klövervägen 
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och kvartersmarken på det nya området bedöms av kommunen som lämpligt. Dels 
eftersom naturmarken i stora drag kommer lämnas oförändrad och utsikten därmed 
kommer bevaras. Dels eftersom det nya området inte ska upplevas som en enklav utan 
vara en del av den sammanhållna bebyggelsen i sydvästra Mariestad. Mellan övriga kvarter 
i närområdet är avståndet liknande eller ännu mindre.

Yttrande 2
Hej!

Vi bor intill området där ni planerar att bygga bostäder och vill lämna våra synpunkter på 
detta.

Vi tycker det vore hemskt tråkigt om ni tar bort vår skog som är mycket välbesökt och 
uppskattad. Många av oss har valt att bo här av just den anledningen; närheten till skogen 
och lugnet det medför.
Ni skriver att detta kommer bli en grön stadsdel med närhet till naturen men för oss 
som bor här nu är det precis detta ni tar ifrån oss. Ni skriver också att ni ska lämna 
stora grönområden men så ser det inte ut på ritningen alls, då det handlar om ytterst få 
kvadratmeter som inte alls kommer att kännas som närhet till natur.

Det känns också väldigt tråkigt då detta kommer medföra att det blir betydligt mer 
trafikerat här, vilket gör att barnen som bor här inte får lika stor frihet att kunna cykla och 
leka.

På vinterhalvåret när barnen använder backen som pulkabacke så åker de ofta så pass 
långt ut som på vägen.

Det måste finnas andra områden bättre lämpade för denna bebyggelse, områden där färre 
människor drabbas än vad detta skulle innebära.
Snälla, låt vår skog få vara kvar.

Kommentarer
Kommunen har förståelse för innebörden av detaljplanen för närboende men samtidigt 
har kommunen ett behov av nya bostäder och behöver därmed möjliggöra nya områden 
för exploatering. Den tätortsnära naturmarken mellan Lekevi idrottsplats och Radbyn 
är utpekat för just detta ändamål i kommunens översiktsplan från 2018. Det aktuella 
planområdet om cirka åtta hektar har en exploatering (kvartersmark och gata) som 
uppgår till cirka fyra hektar vilket är en knapp tredjedel av det 15 hektar stora område 
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som pekats ut i översiktsplanen för exploatering. Väl tilltagna naturområden både i och 
utanför planen lämnas därmed orörda för att bibehålla den tätortsnära naturens kvalitéer, 
dels som funktion för friluftslivet och dels för att skapa ett hänsynsavstånd till befintliga 
bostäder i närområdet och Lekevi idrottsplats. 

Genom planläggning av gång- och cykelväg från området till det kommunala gång- 
och cykelvägnätet skapas förutsättningar för möjlighet till alternativa transporter till 
och från området. Ett genomförande av planen kommer oavsett detta generera ökade 
mängder trafik i området. Kommunen bedömer att varje hushåll i snitt kommer göra 5-6 
trafikrörelser per dag, vilket innebär en ökning med max 250-300 fordon per dag. Detta 
i sig inte antas påverka omgivningsbullret vid närmaste bostadsbyggnads fasad då det 
förväntas ligga minst fem dBA under riktvärdena från förordning (SFS 2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Den ökade trafikmängden får därmed anses låg. 




