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Förslag till detaljplan för Tranan 3, Mariestads centralort, Mariestads kommun har varit 
föremål för granskning under perioden 25 juni 2020 till och med 16 juli 2020. De syn-
punkter som inkommit under granskningstiden redovisas och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande. Även ett yttrande från miljö- och byggnadsnämnden inkommet 
efter avslutad samrådstid (innan granskningen) redovisas här. 

Länsstyrelsen

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 Läns-
styrelsen om den (de) antas. ( kan inte accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den (de) antas.)

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, 
erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö - Mariestad [R 17]. Aktuell fastighet 
angränsar även till byggnadsminne i söder och äldre reveterad trähusbebyggelse öster och 
väster om fastigheten, både 1700- och 1800-talsbebyggelse. Den något förhöjda bygg-
nadshöjden utifrån befintlig byggnad skulle kunna innebära incitament till rivning och 
nybyggnation och den införda utformningsbestämmelsen är då av betydelse. Länsstyrel-
sen skulle med fördel se konkretiserade karaktärsdrag avseende riksintresset, Mariestad, 
att förhålla sig till vid nybyggnation. Exempelvis uttrycker befintlig byggnad en tydlig 
ambition av anpassning till intilliggande äldre byggnad vad gäller takfotshöjd och dess 
utförande. Detta för att göra det möjligt för kommunen att agera utifrån kulturmiljöfråga 
i samband med eventuell bygglovshantering och därmed i något större utsträckning säker-
ställa att riksintresset för kulturmiljö tillgodoses.



4

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer
Yttrandet noteras. Ingen ytterligare precisering av aktuell utformningsbestämmelse har gjorts i plankar-
tan, men stycket som förklarar planbestämmelsen i planbeskrivningen har utvecklats något. 

Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade juni 2020) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

TOMTINDELNING
Tranan 3 berörs av tomtindelning: Tranan, (akt:1682K-185). Lantmäteriet har dock inte 
kunnat få tag på denna akt, och vill därför upplysa kommunen om att kontrollera tomtin-
delningen och redovisa i planbeskrivningen och hur den kommer påverkas av planförsla-
get.

FASTIGHETSFÖRTECKNINGEN
I fastighetsförteckningen vill lantmäteriet uppmärksamma kommunen på att Gamla 
Staden 6:1 ej redovisas som en fastighet inom planområdet. Eftersom Gamla Staden 6:1 
planläggs med allmän plats, bör även denna fastighet redovisas berörd inom planområ-
det. Även ledningsrätt för starkström och transformatorstation till förmån för Töreboda 
Energi AB saknas i förteckningen. Detta bör kompletteras.

Delar av planen som bör förbättras

GRUNKARTAN
Ledningsrätt för starkström, transformatorstation (akt: 1680-1063.1) och för Tele (akt: 
1682-1064.1) finns ej redovisade i grundkartan. Det bör kompletteras så att rättighetsha-
varna kan se hur deras rättigheter påverkas av planförslaget.

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lag-
stadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
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HELDRAGEN LINJE PÅ ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE
I södra delen av plankartan har linjens format ändrats, från adminitrativ gräns till heldra-
gen linje, se urklippet nedan.

Kommentarer
Tomtindelningen upphävs inom planområdet med en administrativ bestämmelse i plankartan. 

Fastighetsförteckningen har uppdaterats med den saknade informationen, och aktuella ledningsrätter har 
adderats till grundkartan. 

Den felaktiga gränsen har korrigerats i antagandehandlingen.  

Tekniska nämnden

Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för  
Tranan 3 och har inget att erinra avseende planförslaget. 



6

Beslutet ska anmälas till tekniska nämnden 2020-09-29. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utöver fortsatt  
centrumverksamhet. Fastigheten används idag för kontorsverksamhet och  
fastighetsägaren planerar för att ställa om delar av lokalytorna för bostäder, detta medger 
inte gällande plan för fastigheten och behöver således ersättas med en ny detaljplan. 

Planförslagets planområde omfattar fastigheten Tranan 3, och ligger i korsningen mellan 
Kungsgatan och Västra Skolgatan och sträcker sig ner till Trädgårdsgatan. 

Då ärendet är av brådskande karaktär, anses ärendet behöva hanteras med ett  
ordförandebeslut.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Miljö- och byggnadsnämnden
(Samrådsyttrande)

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Trafikbuller 
En trafikbullerutredning behöver tas fram eftersom bullernivåerna kan överstiga gällan-
de riktvärden. Enligt Boverket är en utgångspunkt att behov av att beräkna och redovisa 
buller i en detaljplan, föreligger om bullernivåerna bedöms vara mindre än 5 dBA under 
riktvärdena eller högre. 

Utredningen behöver följa Boverkets vägledning. Detta innebär främst att redovisa 
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad samt ekvivalenta och maximala nivåer för en eventuell 
uteplats. Alla berörda fasader behöver beskrivas, om möjligt per våningsplan. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestad fått ett 
förslag till ny detaljplan för fastigheten Tranan 3 i Mariestad. 
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utöver fortsatt centrumverksamhet. 

Kommentarer
Yttrandet noteras. Stycket om buller i planbeskrivningen har utvecklats, och en bestämmelse avseende 
uteplatser respektive balkonger med hänsyn till buller har adderats till plankartan. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
• Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende utöver vad som tidigare bekri-

vits i yttrande med dnr. 2020-000399.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Naturskyddsföreningen

Mariestads naturskyddsförening har inga invändningar mot att fastigheten i kvarteret 
Tranan 3 ställs om för att också kunna användas för bostadsändamål.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 
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Sammanfattning

Följande ändringar har skett i handlingarna:

• Länsstyrelsens önskemål på en precisering avseende anpassning till omgivande kultur-
miljö har inte resulterat i någon ny formulering i själva planbestämmelsen - däremot 
har stycket i planbeskrivningen som förklarar bestämmelsen i fråga utvecklats något. 

• En administrativ bestämmelse som anger att tomtindelning T 185 Tranan från 1948-
04-15 (1682K-185) upphävs inom planområdet har adderats till plankartan, och 
motsvarande information har adderats planbeskrivningen. 

• En utformningsbestämmelse som reglerar anordnande av uteplats eller balkonger 
med hänsyn till buller har adderats till plankartan. Detta har också förtydligats i plan-
beskrivningen. 

• Stycket i planbeskrivningen om bullerpåverkan från vägtrafiken har överlag utvecklats 
och förtydligats. 

• I granskningshandlingen saknade ledningsrätter har adderats plankartan. Även infor-
mationen i fastighetsförteckningen har uppdaterats. 

Följande synpunkter har ej beaktats: 

• - 
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