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När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet
att genomföra en miljöbedömning av planen i enlighet med reglerna i 6 kap. 5-6 §§
miljöbalken (MB). En behovsbedömning fungerar som ett underlag för
ställningstagandet. I behovsbedömningen utreds om detaljplanen kan medföra
betydande miljöpåverkan (BMP) utifrån de kriterier som finns i bilaga 4 till
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, nedan MKBförordningen. Om den samlade bedömningen är att planen kan medföra betydande
miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Om
bedömningen är att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
kan redovisningen av miljöeffekter ske i planbeskrivningen.
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den
miljöpåverkan som genomförandet av planen, programmet eller ändringen medför
och den miljöpåverkan som blir följden av om planen, programmet eller ändringen
inte genomförs som är i fokus. Vid bedömningen bör man ta hänsyn till
miljöpåverkan i absoluta termer, det vill säga både den positiva och negativa
påverkan. Vidare ska bedömningen av påverkan inbegripa sekundära, kumulativa,
samverkande, permanenta och tillfälliga, positiva och negativa effekter på kort,
medellång och lång sikt. Beskrivningen av den betydande miljöpåverkan
genomförandet av en plan kan antas medföra ska inkludera all betydande
miljöpåverkan och inte begränsas till planens eller programmets geografiska
omfattning.
Planområdet är beläget i Moviken, i den norra delen av Mariestads kommun, mellan
Sjötorp tätort och Askevik. Planområdet föreslås innefatta stamfastigheten Moviken
3:1 och de 20 fastigheter som tidigare har styckats från stamfastigheten (Moviken
1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:22-1:24, 3:2-3:11 och 5:1).
Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun syftar till
att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål genom avstyckning från
stamfastigheten Moviken 3:1.
Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som ett s.k. LISområde (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). I kommunens LIS-plan
anges förutsättningar för den planerade utvecklingen av området, dessa ska följas i
detaljplaneläggningen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i myndighetens yttrande 2011-04-19 över
kommunens utställningsförslag till LIS-plan inte haft några invändningar mot LISområdet eller i övrigt lämnat några synpunkter på det aktuella området.
Förslag till planområde för detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads
kommun redovisas i bilaga 1.
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Moviken ligger vid Vänerns östra strand i den norra delen av Mariestads kommun.
Aktuellt område har markerats med röd pil.
Behovsbedömningen genomförs genom en checklista. Checklistan ska ge en
helhetsbild av effekterna av en detaljplan. Utgångspunkten är bilaga 2 och 4 till
förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Checklistan ger kunskap
om vilka frågor som berörs samt vilka frågor som innebär risk för betydande
miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sammanvägd bedömning
av de frågeställningar som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Checklistan inkluderar skyddsvärden, effekter på miljön samt effekter på hälsa och
säkerhet.
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Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om genomförandet
kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Dessa är de verksamheter eller åtgärder
kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 §
första stycket 1 eller 2 miljöbalken (7 kap. 28 a § MB):
1. Särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda
fåglar,
2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(Natura 2000)
Kommentar
Om planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana
verksamheter eller åtgärder som anges i 3 avdelningen MB (eller bilaga 3
till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar) är det betydande
miljöpåverkan, såvida planen inte avser användningen av små områden
på lokal nivå.
Anger planen förutsättningarna för sådana verksamheter eller åtgärder
som anges i 3 avdelningen MB eller bilaga 3 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar, och samtidigt omfattar ett större område
än vad som menas med ”små områden på lokal nivå” (vilket inbegriper
en detaljplan av normal omfattning)?
Kommentar

Oavsett vad som följer av andra stycket skall en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får
tas i anspråk för (4 kap. 34 § PBL):
1. industriändamål,
2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för
sammanhållen bebyggelse,
3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
4. hamn för fritidsbåtar,
5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför
sammanhållen bebyggelse,
6. permanent campingplats
7. nöjespark, eller
8. djurpark
Kommentar

1.1
1.2

Berörs riksintresse?
Berörs Natura 2000? (Planer som innefattar
verksamheter eller åtgärder som
kan komma att kräva tillstånd för påverkan på ett
Natura 2000-område ska alltid
miljöbedömas.)
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Kommenta
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2.1
2.2
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2.4

Kommenta
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3.1
3.2
Kommenta
r
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Berörs världsarv?
X
Berörs nationalpark?
X
Berörs naturreservat?
X
Berörs kulturreservat?
X
Berörs naturminnen?
X
Berörs biotopskydd?
X
Berörs djur- och växtskyddsområden?
X
Berörs strandskyddsområden?
X
Berörs miljöskyddsområden?
X
Berörs vattenskyddsområden?
X
Planområdet berörs av flera riksintressen, yrkesfiske (3 kap. 5 § MB), friluftsliv (3
kap. 6 § MB) och rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).
Planområdet omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna samt
Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2014-12-01, dnr 511-33449-2012 om
utvidgat strandskydd (300 meter för Vänern). Det aktuella området utgör en del av
ett s.k. LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som kommunen pekat
ut. Kommunen avser åberopa det särskilda skälet 7 kap. 18 d § MB
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att upphäva strandskydd i detaljplanen. I
detaljplanen ska redovisas hur hänsyn till djur- och växtliv samt allmänhetens
tillgång till stränder ska tillgodoses.

Berörs område som utpekas i Länsstyrelsens eller
X
kommunens naturvårdsplan som högt naturvärde?
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
X
nyckelbiotopsinventering?
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
X
sumpskogsinventering?
Berörs område som utpekas i kommunens
X
översiktsplan som ekologiskt särskilt känsligt?
Inom planområdet finns två områden som är upptagna i kommunens
lövskogsinventering från år 2001, 188. Lövhagar och strandskog vid Mon och 189.
Strandnära gammal betesmark vid Moviken. Båda områdena omfattar delvis det
föreslagna planområdet och har även båda getts naturvärdesklass 3 (visst
naturvärde).
Som underlag för detaljplaneläggningen ska en naturvärdesinventering (NVI) för
området tas fram. Naturvärdesinventeringen har påbörjats under våren 2018 och
upprättas enligt den nationella standarden för naturvärdesinventering (NVI) SS
199000:2014.

Berörs fornlämningar?
X
Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö?
X
Kommunen har inte för avsikt att införa skydd- eller varsamhetsbestämmelser i
detaljplanen utan gör bedömningen att det generella varsamhetskravet 8 kap. 14 §
PBL är tillräckligt.
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4.1
Kommenta
r

Finns risk att projektet påverkar landskapsbild?
X
Förtätningen i området avses ske i enlighet med kommunens antagna LIS-plan och
på ett sådant sätt att ny bebyggelse inte exponeras mer från sjön än den befintliga.

5.1

Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?
X
Väg 26 och Vänern ligger i anslutning till planområdet och är av intresse för
transporter på väg resp. vatten, dessa bedöms dock ej påverkas negativ av den
föreslagna utvecklingen.

Kommenta
r

6.1
Kommenta
r

7.1
7.2
7.3
Kommenta
r

8.1
8.2
8.3
8.4
Kommenta
r

9.1
9.2
9.3
9.4

Finns risk att projektet påverkar kvalitén eller
X
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.)
I fortsatt detaljplaneläggning ska redovisas hur den föreslagna utvecklingen påverkar
rekreation och friluftsliv. Inriktningen är ny bebyggelse ska anpassas och fortsatt
möjliggöra passage för friluftsliv och rekreation.

Finns risk att projektet innebär instabilitet i markX
eller de geologiska grundförhållandena: risk för
skred, ras etc?
Finns risk att projektet innebär skada eller
X
förändring av någon värdefull geologisk formation?
Finns risk att projektet innebär förändrade
X
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?
Marken inom och som angränsar till planområdet utgörs i huvudsak av morän och
postglacial sand samt område med dyn. I den norra delen av området, på udden finns
berg. Planområdet är bebyggt och det finns vid behovsbedömningen framtagande
inga kända stabilitetsproblem. Markens beskaffenhet ska redovisas i samband med
framtagande av detaljplanen.

Finns risk att projektet innebär väsentliga luftutsläpp
eller
Finns risk att projektet innebär obehaglig lukt?
Finns risk att projektet innebär förändringar i
luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat
(regionalt eller lokalt)?
Finns risk att projektet innebär skador på byggnader?

X

Finns risk att projektet innebär förändring av
grundvatten- eller ytvattenkvalitén?
Finns risk att projektet innebär förändring av
flödesriktningen för grundvattnet?
Finns risk att projektet innebär minskning av
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt?
Finns risk att projektet innebär förändrade

X
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infiltrationsförhållanden, avrinning eller
dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning?
Finns risk att projektet innebär förändrat flöde eller
riktning eller strömförhållanden i något vattendrag,
sjö?

Kommenta
r

Kommenta
r

11.1

Finns risk att projektet innebär förändringar i antalet X
eller sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen?
Finns risk att projektet innebär påverkan av någon
X
hotad växtart eller växtsamhälle (enligt
Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller
habitatdirektiv, fridlysta)?
Finns risk att projektet innebär införande av någon
X
ny växtart?
I området finns färgginst (NT) och dvärglin (VU). Exploateringen ska anpassas så
viktiga utbredningsområden inte påverkas negativt. Utbredning och lokalisering av
dessa arter kommer redovisas i den naturvärdesinventering som utgör underlag för
detaljplaneläggningen.

Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller
fiske?

X

Kommenta
r

12.1
12.2
12.3
Kommenta
r

14.1
14.2

Finns risk att projektet innebär förändringar av
X
antalet eller sammansättningen av djurarter?
Finns risk att projektet innebär påverkan på någon
X
hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller
EU:s art eller habitatdirektiv?
Finns risk att projektet innebär försämring av
X
fiskevatten eller jaktmarker?
I området finns inga rapporterade djurarter som är skyddade. Eventuella skyddade
djurarter kommer redovisas i den naturvärdesinventering som utgör underlag för
detaljplaneläggningen.

Finns risk att projektet innebär ökning av nuvarande
ljudnivå så att människor exponeras för ljudnivåer
över rekommenderade gränsvärden?
Finns risk att projektet innebär nya ljussken som kan
vara bländande?
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14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Kommenta
r

15.1
15.2
Kommenta
r

16.1
16.2
Kommenta
r

17.1
17.2
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Finns risk att projektet innebär risk för vibrationer?
X
Finns risk att projektet innebär risk för explosion?
X
Finns risk att projektet innebär risk för utsläpp?
X
Finns risk att projektet innebär risk för lukt?
X
Finns risk att projektet innebär att människor utsätts
X
för joniserande strålning (radon)?
Finns risk att projektet innebär
X
översvämningsproblematik?
Finns risk för påverkan från magnetfält från
X
kraftledning?
Väg 26 ligger strax öster om planområdet och med redovisad årsdygnstrafik 3 300
(utdrag från NVDB 2018-05-04), detta innebär att buller från vägen behöver
redovisas i det fortsatta arbetet. Projektet som sådant bedöms dock inte innebära
ökning av ljudnivå utan det handlar om befintliga förhållanden.
Planområdet ligger i direkt anslutning till Vänern, marknivåer varierar från ca +45 till
+55 (RH2000), detta innebär att planområdet riskerar att översvämmas vid höjda
vattennivåer för Vänern.

Har området tidigare använts som tipp,
X
utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och
hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken?
Finns målpunkt eller transportled för farligt gods
X
inom 150 meter?
Väg 26, vilken är primär transportled för farligt gods ligger som närmst drygt 50
meter öster om föreslaget planområde. Mellan planområdet och väg 26 utgörs
marken av den tidigare riksvägen 64 samt en ca 40 meter bred skogsridå. I
detaljplaneskedet ska risken till olyckor med farligt godstransporter bedömas.

Finns risk att projektet innebär att trafikproblem
X
skapas eller äventyras trafiksäkerheten?
Finns risk att projektet innebär ökning av
X
fordonstrafik?
Nya bostadsfastigheter inom området kommer medföra ökad fordonstrafik inom och
i anslutning till planområdet. Den planerade utvecklingen bedöms dock inte medföra
så pass stora förändringar att trafiksäkerheten riskerar att äventyras. Det bedöms inte
heller föreligga några befintliga trafikproblem i området.

Finns andra projekt som innebär miljöpåverkan på
planområdet?
Har detta projekt betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan?

Kommenta
r
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Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras
i 5 kap. MB. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande
syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska
miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EGdirektiv. Dessa beskrivs nedan detta formulär. I fråga om
detaljplaner gäller att en detaljplan inte får antas, om dess
genomförande skulle medverka till att MKN överträds, enligt 5 kap
3§ MB.

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att
överskridas för föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477)
Kommenta
r

X

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att
överskridas för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Kommenta
r

X

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att
överskridas för vattenförekomster? (SFS 2004:660)
Kommenta
r

X

Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att
X
överskridas för buller? (SFS 2004:675)
Miljökvalitetsnormer för buller (SFS 2004:675) avser kommuner med fler än 100 000
Kommenta invånare eller vägar med mer än 3 miljoner fordon/år, järnvägar med mer än 30 000
r
tåg/år eller civila flygplatser med mer än 50 000 flygrörelser/år. Istället tillämpas för
Mariestads kommun de allmänna hänsynsreglerna som regleras i miljöbalken.
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Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sammanvägd
bedömning och ett motiverat ställningstagande till om planens genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det aktuella planområdet som helhet bedöms inte hysa höga naturvärden, däremot är
områdena vid strandzonen och ängen i planområdets norra del viktiga att fortsatt
hålla öppna för djur- och växtliv samt allmänheten.
Planområdet omfattas av flera riskfaktorer som berör människors hälsa och säkerhet,
detta är risken till olyckor med farligt godstransporter, risken till översvämning och
risken att rekommenderade ljudnivåer för buller vid bostadsbyggnader överskrids.
Med hänsyn till rådande förhållanden, lokalisering, avstånd till riskkällor bedöms
riskerna som möjliga att hantera i planprocessen och att eventuella åtgärder är
rimliga att genomföra.
Kommunens sammanvägda bedömning är att konsekvenserna för naturmiljön är
begränsade och koncentrerade till mindre områden som kan redovisas i en
naturvärdesinventering. Genom att vidare utreda riskerna som identifierats med
avseende på människors hälsa och säkerhet kan påverkan elimineras eller minimeras
till acceptabla nivåer.

Bedömningen, utifrån ovanstående checklista och ovanstående resonemang, är att ett
genomförande av planen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Relevanta
miljökonsekvenser kan och ska istället behandlas i planbeskrivningen tillhörande
detaljplanen.

PLANENHETEN

Adam Johansson
Planarkitekt

Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
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Samhällsbyggnadsenheten
Mehdi Vaziri
Arkitekt
010-2245186
Mehdi.Vaziri@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-29930-2018

info@mariestad.se
adam.johansson@mariestad.se

Samråd om behovsbedömning tillhörande till för Moviken 3 i
Mariestads kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-08-14 för samråd 6 § förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar

Om ärendet
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning som
har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt 4
kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för Moviken 3 i Mariestads kommun.
Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Länsstyrelsen vill däremot uppmärksamma kommunen om att synpunkter som
framförs nedan ska utredas och beskrivas närmare i planhandlingarna för att planen
inte ska i senare skede prövas av Länsstyrelsen.
Hälsa och säkerhet
Planområdet ligger i anslutning till väg 26 varför Länsstyrelsen håller med
kommunens beskrivning under rubriken ”Risk för människors säkerhet och hälsa”
att ”Planområdet omfattas av flera riskfaktorer som berör människors hälsa och
säkerhet, detta är risken till olyckor med farligt godstransporter, risken till
översvämning och risken att rekommenderade ljudnivåer för buller vid
bostadsbyggnader överskrids. Med hänsyn till rådande förhållanden, lokalisering,
avstånd till riskkällor bedöms riskerna som möjliga att hantera i planprocessen
och att eventuella åtgärder är rimliga att genomföra.”
Naturmiljö
I det fortsatta planarbetet ska strandskyddsfrågan utredas. Länsstyrelsen har
godkänt området som LIS-område, men särskilda skäl för exploateringen ska ändå
tydligt redovisas och motiveras. Utformning av området för att säkerställa fri
passage ska också redovisas.
Naturinventering ska genomföras, samt åtgärder för att minimera negativ påverkan
på naturvärden redovisas. I detta ingår en kartläggning av den gröna infrastrukturen
och befintliga ekosystemtjänster i området. Hur påverkas dessa av exploateringen?
Vilka åtgärder kan vidtas för att minimera skada och maximera nytta?
Vattenmiljö
Länsstyrelsen håller med kommunen om att nya båtplatser ska koncentreras till
befintliga områden med båtplatser. Samt att enskilda bryggor inte ska tillåtas.
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Nya båtplatser eller bryggor inom planområdet ska prövas enligt 11 kap
miljöbalken. Även annan vattenverksamhet som muddring eller andra anläggningar
i vattenområden måste prövas. Detta ska ske genom anmälan om vattenverksamhet
eller genom ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.
Kulturmiljö
Det finns inga nuvarande registrerade fornlämningar inom Moviken 3:1, men det
kan inte uteslutas att de kan påträffas under arbete på platsen.
Länsstyrelsen vill upplysa Kommunen om att i det fall bebyggelsens yta överstiger
1ha så ska Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas för eventuell arkeologisk
utredning innan arbete tar vid. Även om fornfynd/lämningar dyker upp under
arbete så ska kulturmiljöenheten kontaktas.
I detta beslut har arkitekt Mehdi Vaziri varit föredragande och beslutande. I den
slutliga handläggningen har även Linnea Söderberg, Naturavdelningen, Henrik
Persson, Vattenavdelningen, Therese Byström, Miljöskyddsavdelningen, Stefan
Gustafsson, Landsbygdsavdelningen, Madeleine Elisabethsdotter Gildenhuys,
Samhällsavdelningen, medverkad.
Mehdi Vaziri
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Länsstyrelsen/

Övriga berörda enheter
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
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