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Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads 
kommun har varit föremål för granskning under perioden 4 maj 2020 till 1 juni 2020. De 
synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den 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)

Länsstyrelsen befarar däremot att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet och till risken för olyckor.

Länsstyrelsen yttrade sig kring frågan om farligt gods i samrådsskedet. Då omfattade 
planen enbart bostäder och skyddsavståndet till riskkälla (Stockholmsvägen) var ca 70 
m. Med dessa förutsättningar rekommenderade Länsstyrelsen riskreducerande åtgärder i 
form av särskild placering av friskluftsintag och utrymningsvägar.

Dessa åtgärder finns nu inarbetade i plankartan. I den nu föreslagna detaljplanen har 
dock risknivån för planområdet ökat, eftersom skyddsavståndet har krympt från 70 till 30 
meter och förutom bostäder tillåts nu även centrum och skola.

Med dessa i granskningsskedet nya förutsättningar är det inte givet att de tidigare föreslag-
na riskreducerande åtgärderna är tillräckliga för att erhålla en acceptabel risknivå. Riskbil-
den vid 70 och 30 meter ser normalt mycket olika ut, och det är olika typer av konsekven-
ser som är dominerande för risknivån vid de olika avstånden.

Vidare finns en diskrepans mellan föreskriven åtgärd och identifierad risk. Enligt plan-
beskrivningen bedöms farligt godstransporterna främst omfatta petroleumprodukter 
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och liknande till drivmedelsstationer. Den ena av de föreskrivna åtgärderna är dock 
”högt placerad ventilation, placerad bortvänd från Stockholmsvägen”. Denna åtgärd 
är främst kopplad till konsekvenser av gasutsläpp och inte av petroleumprodukter. Om 
gastransporter (giftig eller brännbar gas) inte kan uteslutas eller bedömas bidra till ett för-
sumbart risktillskott är åtgärden dock skälig, men alltså inte nödvändigtvis tillräcklig för 
att erhålla acceptabel risk. (Notering: primärt är det friskluftsintag som kan vara lämpliga 
att placera enligt ovan, för avluft finns normalt inte samma behov).

Länsstyrelsen befarar utifrån ovanstående beskrivning att det finns risker för människors 
hälsa och säkerhet med avseende på den närliggande farligt godsleden. Länsstyrelsen 
anser därmed att en riskbedömning med avseende på farligt godstrafiken på Stockholms-
vägen bör utföras.

Kommunen behöver visa vilka riskreducerande åtgärder som krävs för att risknivån för 
planområdet ska kunna bedömas som acceptabel och föreslagna åtgärder ska vara kopp-
lade till identifierade risker. Eventuella tillkommande åtgärder ska föras in på plankartan. 
Länsstyrelsen anser att detaljeringsnivån på riskbedömningen styr hur konservativ kom-
munen bör vara när det gäller vilka åtgärder som föreskrivs.

Om en kvantitativ riskanalys utförs är det möjligt att nyansera åtgärdsförslagen mot be-
räknad risknivå. I en sådan riskanalys betraktas risk som sammanvägningen av sannolikhet 
och konsekvens av en negativ händelse.

Om det istället görs en mer övergripande och kvalitativ riskbedömning är det rimligt att 
ha en mer konservativ ansats och att föreskriva åtgärder som baseras på tänkbara konse-
kvenser (och inte i samma utsträckning på sammanvägningen av sannolikhet och konse-
kvens).

Vanliga säkerhetshöjande åtgärder beskrivs i vägledningsrapporten ”Säkerhetshöjande 
åtgärder i detaljplaner”, utgiven av Boverket och Räddningsverket 2006. Exempel på 
åtgärder som kan vara aktuella i ett fall där petroleumprodukter bedöms vara den över-
hängande risken är:

 - Dike som förhindrar brännbar vätska att rinna mot planområdet (Åtgärd A-3 i  
 ovan nämnd rapport)
 - Vall eller mur som fungerar som strålningsskärm m.m. (Åtgärd B-4 eller B-6 i  
 ovan nämnd rapport)
 - Ej öppningsbara fönster samt brandskyddad fasad (Åtgärd D-2 och D-3 i ovan  
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 nämnd rapport) för byggnader som vetter mot Stockholmsvägen.

Synpunkter på granskningshandlingen
Länsstyrelsen anser att kommunen bör införa en upplysning på plankartan om att ”vid 
utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta 
projekteringen”.

Buller
För förskole- och skolgård utgår Länsstyrelsen från att riktvärden i Naturvårdsverkets 
vägledning (NV-01534-17) ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” 
kommer att efterlevas. Enligt trafikbullerutredningen kommer ljudnivåerna inte bli högre 
än att riktvärdena kan innehållas om utformning av skola och skolgård planeras så att 
skolgården anläggs där ljudnivån understiger 50 dBA.

Naturvärdesbedömning
En exploatering av ett naturområde behöver föregås av en fullgod naturvärdesbedömning 
av det aktuella området. Även om området är mindre än vad som ursprungligen var redo-
visat och buskskiktet i området nyligen röjts innebär inte det att området per automatik 
saknar förekomst av skyddade arter och andra naturvärden. Lillängsskogen som helhet 
utgör ett värdefullt tätortsnära grönområde, med förutsättningar att hysa betydande na-
turvärden. Länsstyrelsen anser att det är en brist att kommunen inte har gjort en fullskalig 
och fullständig naturinventering. Att exploatera en del av ett stort naturområde bör ske 
med hänsyn till bland annat de ekosystemtjänster som finns inom hela området.

Gestaltad livsmiljö, kulturmiljö
Aktuell plan syftar till boende i flerbostadshus (50-60 lgh), centrum och skola genom 
förtätning längs Stockholmsvägen, vilket lyfts fram som en övergripande princip för 
utveckling av staden. Länsstyrelsen vill även nämna en av översiktsplanens övergripande 
fyra principer för utveckling - Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena – där 
olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika delar ska utvecklas,… så att det 
unika inom varje område förstärks och mångfalden av miljöer för bostäder och verksam-
heter tas till vara. Det anges i översiktsplanen att principerna ska vara vägledande i beslut 
och val av förändringar.

Intilliggande området Johannesberg är ett kulturhistoriskt intressant institutionsområde, i 
sin helhet i parkmiljö, där kommunen via en detaljplan beslutat om en hög bevarandeam-
bition. Till bakgrund av det skulle Länsstyrelsen vilja uppmuntra kommunen att inom 
planarbetet genomföra en aktiv bedömning av förslagets påverkan på upplevelsen och 
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förståelsen av Johannesberg och dess kulturhistoriska värden. Exempelvis görs denna 
bedömning av eventuell påverkan på stadsbild och landskapssiluett genom 3D-visualise-
ringar.

På grund av betydelsen att fortsatt kunna uppleva Johannesberg som solitär i stadsbilden, 
via bebyggelse i parkmiljö, föreslås naturmark runt kvartersmarken. Förslagsvis bör det 
även framgå av planhandlingarna hur denna naturmark avses skötas/bibehållas för att 
fortsatt kunna säkerställa en tydlig vegetationsridå som avgränsning mot Johannesbergs-
området.

Länsstyrelsen ser med fördel även att planarbetet inkluderar en gestaltningsmässig profil 
att eftersträva i byggnadernas utformning och material. Med anledning av det nya områ-
dets placering i ett naturområde samt intill en kvalitativ parkmiljö med särskilt kulturhisto-
riskt värde, som bland annat används för rekreation

Detta beslut har fattats av funktionschef  Nina Kiani Janson efter föredragning av arkitekt 
Mehdi Vaziri. I den slutliga handläggningen har även Linnea Söderberg, Naturavdelning-
en, Henrik Persson, Vattenavdelningen, Stefan Gustafsson,

Kommentarer
Till antagandeskedet har en kvantitativ riskutredning tagits fram, föreslagna skyddsåtgär-
der har inarbetats i planhandlingarna.

Till antagandeskedet har markanvändning skola utgått.

Kommunens bedömning är att det aktuella området som planen omfattar i huvudsak 
är av intresse för rekreation framför naturvärden. Lillängsskogen som helhet har högre 
värden för natur och rekreation och det aktuella området är placerat i utkanten av skogs-
området och är påverkat av näraliggande bebyggelse och infrastruktur. Utifrån kommu-
nens mål för bostadsförsörjning och översiktliga planering bedöms området lämpligt för 
exploatering utan att påverka allmänna natur- och rekreativa intressen på ett oacceptabelt 
sätt. Eftersom området är beläget i utkanten av skogsområdet Lillängen och saknar gröna 
kopplingar norrut (området gränsar till bebyggelse) är bedömningen att området inte har 
stort värde som spridningskorridor.

Kommunen gör bedömningen att Johannesberg har höga kulturmiljövärden. Gällande 
detaljplan bestyrker detta. Avsikten med tillkommande bebyggelse är att utgöra nytt till-
skott till området och ska inte läsas in med varken Johannesberg eller Ladukärr. Mot den 
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bakgrunden har planen utformats till att medge en högre bebyggelse. 

Lantmäteriet
Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade april 2020) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

UPPDATERING AV FASTIGHETSFÖRTECKNINGEN OCH PLANBESKRIV-
NING
I granskningshandlingarna har omfattningen på planområdet förändrats. I fastighets-
förteckningen står att ledningsrätter till förmån för Väner Energi berörs och finns inom 
planområdet. Med nuvarande utformning på planområdet ligger dessa rättigheter utanför 
aktuellt planområde. Se därför över fastighetsförteckningen så att den är uppdaterad.
Information om planområdets omfattning bör också uppdateras i planbeskrivningen.

KONSEKVENS FÖR BEFINTLIGA DETALJPLANER
På s. 10 i planbeskrivningen står det kort att nuvarande planförslag kommer ersätta gäl-
lande detaljplaner inom planområdet. Kommunen skulle kunna förtydliga vilken markan-
vändning som de gällande detaljplanerna redovisar, för att ge en tydligare bild av vilka 
konsekvenser genomförandet av planförslaget medför.

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.

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.)

DELA UPP OLIKA BESTÄMMELSER
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalisering av 
detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig planbestämmelse med eget 
lagstöd samt redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. Se exempelvis använd-
ningen BCS som innehåller tre olika bestämmelser. I listan är rekommendation att redovi-
sa bestämmelserna var för sig, därefter kan bestämmelserna kombineras i plankartan.

Kommentarer
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Fastighetsförteckningen uppdateras så den innehåller rätt information. Konsekvenser av 
planförslaget gentemot gällande planer för området vidareutvecklas enligt lantmäteriets 
synpunkter. Planbeskrivningen kompletteras med information om vilken version av plan- 
och bygglagen detaljplanen handläggs med. 

Då endast bostäder är aktuellt inom detaljplanen till antagandeskedet har C och S helt 
tagits bort ur planhandlingarna.  

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Lillängsskogen
Det är viktigt att förbindelsen mellan Stockholmsvägen och rekreaktionsområdet i Lill-
änggskogen urformas på ett tydligt och bra sätt. Det nya bebyggelseområdet kan komma 
att upplevas som en barriär, som avhåller besökande till skogsområdet. 

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Lillängen 2:1 och 6:1 i Mariesrads 
kommun. 
Förslagen detaljplan syftar till att möjliggöra cirka 50-60 bostäder i flerbostadshus, cen-
trumverksamheter och skola i utkanten av Lillängsskogen, mot Stockholmsvägen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf  bygglovschef  Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av tf  vygglovschef  Pia Eksträm och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Granskningsyttrande - Förslag till detaljplan för del av Lillängen 
2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun

Planbeskrivning

Plankarta
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Samrådsredogörelse 

Naturvårdsutlåtande 

Trafikbullerutredning 

Översiktlig skyfallsstudie. 

Kommentarer
Vikten av att Lillängsskogen fortsatt ska upplevas som lättillgänglig har skrivits in i plan-
handlingarna. 

Naturskyddsföreningen
Granskningsremiss Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1
KS 2016/419

Mariestads kommunstyrelses arbetsutskott lämnar förslag på detaljplan för Lillängen 2:1 
och 6:1 för granskning. Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter på 
förslaget.

Lillängsskogen är ett viktigt område för närrekreation. Ca 5000 personer, nästan en tredje-
del av tätortens invånare, bor i direkt anslutning till skogen som också fungerar som grön-
stråk mellan bostadsområdena. Området används för motion men även som skolskog.

I den befintliga detaljplanen (nr 435) över Lillängsskogen hänvisas det till en text i en 
annan detaljplan; den över Johannesberg. Denna text tar dock direkt avstånd från tanken 
på byggnation i området p.g.a.de höga naturvärdena och att skogen verkligen används av 
allmänheten.

Naturvårdsverkets metod för bedömning av värde av tätortsnära grönområden och 
skogar ger vid handen att Lillängsskolen kan tillhöra ett klass A område d.v.s. ett område 
mycket värt att spara. Området utgör såväl ett bostadsnära grönområde som rekrea-
tionsområde i staden. Det innehåller skyddsvärd natur och det är en förbindelsekorridor 
mellan Madlyckan/Högelidsområdet och Grangärdet.

Den naturvärdering som genomförts känns otillräcklig då den inte överensstämmer med 
de iakttagelser som gjorts av växtligheten i området samt är gjort under en årstid då det 
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är svårt att avgöra vilken flora som finns i området. Det framhålls också i beskrivningen 
att värderingen inte lever upp till den standard som kan krävas. Den överensstämmer inte 
heller med den inventering som gjordes 1989. I den inventeringen framhålls de grova 
tallarna, hasseln och lövskogskänslan i området. Den naturvärderingen kommer fram till 
som slutsats att området bör skyddas mot exploatering och att en skötselplan bör upprät-
tas. Av särskilt värde framhåller man är att bevara gammelskog och hagmarksrester samt 
att upprätta slutna hasselpartier i den norra ändan. Detta till trots så är slutbedömningen i 
den nu gjorda naturvärderinge att

” Lillängsskogen ligger på gränsen till värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar där 
tallskogar är en viktig skogstyp (Länsstyrelsen 2019a). En analys bör göras som klargör 
hur och om Lillängsskogen bidrar till ekologisk funktionalitet andra tallbestånd i värde-
trakten. Detta kan göras med täthetsanalys och konnektivitetsanalys av tallbestånden i 
Mariestads kommun – särskilt med en inzoomad presentation av stadsnära bestånd.
Mariestad saknar en heltäckande inventering av skyddsvärda träd i tätorten. Vid olika 
typer av planering liksom vid landskapsekologiska täthetsanalyser och konnektivitetsanaly-
ser är ett sådant inventeringsunderlag värdefullt.
Lillängsskogens bidrag till olika ekosystemtjänster bör också utredas.”

Det blir tydligt i granskningen av detaljplanen för Lillängsskogen att det saknas en gröny-
teplan i Mariestad och att grönytor inte renderar ett högre värde i stadsplaneringen. Målet 
att bygga 2000 nya bostäder i Mariestad får ha ett högre värde än att skydda natur, rekrea-
tionsområden och tätortsnära natur. Vikten av spara skog/parkmiljöer som gröna lungor 
i stadsmiljön står inte lika högt på agendan. Lillängsskogen utgör ett av de nu allt färre 
stadsnära skogspartierna i Mariestad. De naturnära skogsområdena hjälper till att hantera 
utsläpp av koldioxid från trafik, minska trafikbuller och upprätthålla den småskalighet i 
boendemiljön som är Mariestads största tillgång och kännetecken.

Med tanke på Stockholmsvägens täta trafikflöden såsom den huvudsakliga infarten till 
Mariestad norrifrån är det särskilt viktigt att se naturen som en tillgång för att uppehålla 
en god stadsmiljö. Våra ”gröna lungor” är det som ger oss god luftkvalitet och fågelsång 
istället för trafikbuller.

Under coronapandemin har vi också ytterligare sett värdet av att ha naturen så nära att 
alla lätt kan gå ut i naturen och få både frisk luft, rörelse och stimulans utan att befinna sig 
bland andra människor. När vi ska undvika allmänna kommunikationer måste naturen fin-
nas nära även för de som inte har/inte längre har bil men som ändå vill komma utanför 
bostaden.



11

Med tanke på ovanstående syns det som ett bättre alternativ att öka tätheten i området 
Sjölyckan där all naturlig skog redan avverkats och den naturliga miljön förstörts än att 
skövla fler tätortsnära skogsområden i tätorten. Den grön och blåyteplan som kommunen 
säger sig ha för avsikt att genomföra behöver genomföras innan man har exploaterat de 
befintliga grönytorna och inte efter då inget längre går att återställa.
 

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen har värden för natur och rekreation. 
Lillängsskogen omfattar totalt cirka 140 000 m2. Det aktuella planområdet som föreslås 
exploateras är cirka 8 000 m2, detta ger att den planerade exploateringen utgör drygt 5,7 
% av området. Planområdet har även lokaliserats i utkanten av skogsområdet för att mins-
ka dess påverkan på rekreation. De högsta naturvärdena i Lillängsskogen (gammelskog 
m.m.) återfinns mer centralt i skogsområdet och bedöms inte påverkas negativt av den fö-
reslagna exploateringen. Utifrån bedömningen av allmänna och enskilda intressen, natur- 
och friluftsliv, exploatering, bostadsförsörjning med mera är kommunens bedömning att 
Lillängsskogens funktion som tätortsnära naturområde kan kvarstå efter den föreslagna 
detaljplanens genomförande.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
− Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende utöver det som tidigare beskri-
vits i yttrande 2019-000614 när ärendet var på samråd.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommentarer
Noteras.

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av Lill-
ängen 2:1 och 6:1 i Mariestad och har inga synpunkter att framföra.

Kommentarer
Noteras.
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Vänerenergi 
Elnät
Inga elkablar finns inom området för detaljplanen. Möjlighet att ansluta fastigheten finns 
antingen mot Ladukärrsvägen eller direkt från transformatorstationen

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns i när området och vi har kapacitet att ansluta planerade bostadshus och 
övriga byggnader.

Stadsnät
Se fjärrvärme då fiberkablarna ligger i samma schakt. 

För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen,. 

Kommentarer
Informationen tillförs planbeskrivningen.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för del av Lillängen 2:1 och 6:1. Mariestad kommuns 
diarienummer KS 2016/419.
Kommunen har noterat våra tidigare synpunkter och Västtrafik har inga ytterligare syn-
punkter på detaljplanen.

Kommentarer
Noteras. 

Ada Arenander yttrande ett
Kommunen bryter mot miljöbalken!
Politikerna vill utveckla staden med nya bostads- och industriområden. De flesta håller 
med om att det är bra. Dessa nya områden planeras dock ofta i den tätortsnära naturen 
som används av stadens innevånare för rekreation. Naturens läkande och helande kraft är 
så viktig att det till och med står i lagen! I Miljöbalken kap. 3 §6 läser man ”…. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”.’

När det gäller Mariestad så slår det mig att det saknas en genomarbetad grönplan för 
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tätorten. För att ta Lillängsskogen som exempel. Jag har läst det underlag som nu ligger 
ute på kommunens hemsida och förvånas över att Lillängskogen på något sätt kommit 
bort i hanteringen av Johannesbergsområdet som stort. I grönplanen från 2009 nämns 
inte Lillängskogen…! I den bef  detaljplanen (nr 435) över Lillängsskogen hänvisas det till 
en text i en annan detaljplan; den över Johannesberg. Denna text tar dock direkt avstånd 
från tanken på byggnation i området pga de höga naturvärdena och att skogen verkligen 
används av allmänheten.

Lillängsskogen är ett jätteviktigt område för närrekreation. Ca 5000 personer (nästan en 
tredjedel av tätortens invånare!) bor i direkt anslutning till skogen, som också fungerar 
som grönstråk mellan bostadsområdena.

Naturvårdsverket har tagit fram en metod på hur man kan värdera naturområden och 
på så sätt kunna göra prioriteringar av naturområden. Man kartlägger områdestyper och 
Lillängsskogen uppfyller tre kategorier:
 • bostadsnära lek- och rekreationsområde
 • tätortsnära natur
 • grönstråk och grönkorridorer

Vidare har man tagit fram olika värderingskriterier, bl a:
 • Antal besökare i området/ närhet.
 • Storlek/ omgivning/ form
 • Upplevelseskvalitéer av naturen
 • Områdets möjligheter/ olika typer av friluftslivs-aktiviteter.
 • Områdets kvaliteter med avseende på att lära mer om natur och kultur.
 • Områdets tillgänglighet för olika brukargrupper.
 • Områdets sårbarhet, risken att värden för friluftsliv minskar eller förstörs
 • Förbindelse mellan stadsdelar
 • Ingrepp störning (mänsklig påverkan tex bebyggelse)

När man sammanställt all information så gör man en värdering från 1 till 3 av de olika 
kriterierna. På så sätt kan man klassificera olika naturområden och få ett bättre beslutsun-
derlag i detaljplanearbetet.

Klassificering i fyra klasser:
A. Mycket viktigt område. Minst två kriterier med värdet 3 
B. Viktigt område. Minst två kriterier med värde 2, alternativt ett kriterium med värdet 2 
och ett med värdet 3. 
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C. Övrigt friluftsområde. Uppfyller inte kraven för A och B. 
D. Ej klassificerat område. Värdering är inte möjlig/genomförd.

Jag testade denna metod på Lillängsområdet och kom fram till att området med god mar-
ginal uppfyller kraven för A-mycket viktigt område.

En byggnation, om än ”så liten” skulle förstöra mycket;
 • tillgängligheten från områdena på norra sidan av Stockholmsvägen skulle av 
 sevärt försämras; byggnaderna skulle utgöra en barriär både på ett fysiskt och ett  
 visuellt plan
 • områdets storlek och attraktion skulle påverkas
 • en avverkning av 150-åriga tallar påverkar inte bara miljömässigt utan även  
 pedagogiskt – var finner vi skog som är så gammal?

Lillängsskogen måste bevaras intakt i sin helhet.

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen utgör ett viktigt tätortsnära natur-
område. Lillängsskogen omfattar totalt cirka 140 000 m2. Det aktuella planområdet som 
föreslås exploateras är cirka 8 000 m2, detta ger att den planerade exploateringen utgör 
drygt 5,7 % av området. Planområdet har även lokaliserats i utkanten av skogsområdet för 
att minska dess påverkan på rekreation. De högsta naturvärdena i Lillängsskogen (gam-
melskog m.m.) återfinns mer centralt i skogsområdet och bedöms inte påverkas negativt 
av den föreslagna exploateringen. 

Kommunen håller på att arbeta fram en grön- och blåstrukturplan. I kommunens över-
siktsplan redogörs övergripande för vilka områden som kommunen avser utveckla, bevara 
och skydda. En av planeringsprinciperna som redovisas avser förtäta längs befintliga stråk 
och infrastruktur. Ett sådant område är Stockholmsvägen som besrivs ha goda förutsätt-
nignar för att utvecklas. Detaljplanen ligger i anslutning till Stockholmsvägen och bedöms 
bidra till att översiktsplanens intentioner uppfylls.

Ada Arenander yttande två med 54 underskrif-
ter
SLÅ VAKT OM MARIESTADS STADSNÄRA NATUR

Den stadsnära naturen är en av Mariestads många fina kvalitéer. Plottra inte bort den 
natur vi har inpå knuten genom mer förtätning!
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Det är viktigt att också leva upp till att vara en hållbar kommun! Vi ska självklart förbe-
reda för fler industri- och bostadsområden, men de måste planeras utifrån ett helhetsper-
spektiv!
De centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i 
takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Mariestads politiker måste se till att vi får till 
en grönplan, där tätortsnära natur säkras också för kommande generationer! Agera nu!

Varför är det viktigt?
Dalaområdet/ Lekevi, Johannesbergsskogen, Lillängsskogen och Katthavsviken är några 
av de aktuella områden där det finns planer på förtätning. Dessa områden ligger på pro-
menad- och cykelavstånd för stora delar av befolkningen.
Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scout-
er och skolklasser kan vi se dagligen.
Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir
tillgängligheten maximal.
Utmed E20 planeras det stora industriområden. Här finns mycket skog som kan komma 
att avverkas. Hur påverkar detta den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och
koldioxidbindning?
Allt detta måste ses i ett sammanhang! Vi behöver en grönplan som säkrar tätortsnära 
natur också för våra barnbarn!

Undertecknat av 54 personer: 

Kommentarer
Kommunen håller på att arbeta fram en grön- och blåstrukturplan. 

Vad som sker inom andra planeringsprocesser faller inte inom ramen för den här de-
taljplanen. Kommunens översiktsplan från 2018 redovisar övergripande kommunens stra-
tegi för utveckling, förvaltning och bevarande av bebyggelse och miljö. I planen redovisas 
områden för exploatering och områden som är undantagna från exploatering och avsedda 
för till exempel tätortsnära natur.

Agneta Christensen och Conny Alvar
Synpunkter på detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1” - diarienummer KS 2016/419

Vi motsätter oss all form av bebyggelse i Lillängsskogen och i Ladukärrskogen. Lillängs-
skogen används som strövområde av boende, hundar och barn och motionsslingan är den 
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enda som finns på gångavstånd.

Bor man i Ladukärr eller vid Stockolmsvägen är det väl inte meningen att man ska behöva 
ta bilen för att gå en promenad i en skog? Bygger ni i Lillängskogen blir det fallet. Närms-
ta skog är Snapen.

Biologisk mångfald försvinner när ni tar bort 100-150 år gamla träd. Ni tar dessutom bort 
en del av stadens kulturhistoria då denna skog ingick i Johannesbergsområdet.

Dessutom har kommunen planer på att ta bort skogen norr om oss, Ladukärrskogen 
mot avfallsanläggningen. Idag kan vi höra E20 och känna lukten av avfallsanläggningen 
när vinden ligger på. Med bara 60 meter kvar av skogen kommer vi bo i ett bullrigt och 
illaluktande kvarter. Idag kan vi promenera i denna skog.

Tar ni bort både Lillängsskogen och i Ladukärrskogen finns inga promenader eller natur-
områden kvar alls.

Är det inte meningen att en liten ort som Mariestad ska ha nära till skog, tyst och buller-
fritt? Det är väl det som lockar att bo i en småstad. Om vi vill ha buller, lukt och stadsmil-
jöer utan naturområden kan vi ju lika gärna flytta till Skövde.

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer för Ada Arenaders yttrande. Endast en 
mindre del av Lillängsskogen är föreslagen att exploateras, huvuddelen av skogsområ-
det kommer vara kvar och fortsatt utgöra tätortsnära natur för boende i Ladukärr med 
omnejd.

Synpunkter på andra planärenden kan inte hanteras i denna detaljplan utan får hanteras i 
respektive ärende. 

Agneta och Jan Möller
Vi är emot Höghusbygge i Lillängskogen!

Det är en fin rekreationsplats med promenadvägar, joggingvägar o pulkabacke för barnen. 
En avkopplande skog att gå i för alla åldrar.

Skogen gör gott och är människans lungor!
Låt Lillängskogen vara i fred och leva !
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Kommentarer
Kommunen håller med om att Lillängskogen har värden för rekreation. Lillängsskogen 
omfattar totalt cirka 140 000 m2. Det aktuella planområdet som föreslås exploateras är 
cirka 8 000 m2, den planerade exploateringen utgör alltså drygt 5,7 % av hela området. 
Planområdet har även lokaliserats i utkanten av skogsområdet för att minska dess på-
verkan på rekreationsmöjligheterna. Kommunen anser därför att Lillängsskogen fortsatt 
kommer kunna användas som rekreationsområde.  

Annika Fredsdotter Karlsson, Lennart Karlsson 
och Fia Karlsson
Vi motsätter oss planerna på bebyggelse i och omkring Lillängsskogen.
Största fördelen och enda orsaken till att vi bosatte oss i Ladukärr var tillgängligheten till 
skogen trots närheten till centrum. Det känns som att bo på landet fast vi bor i stan. Vi 
vistas där året om, vi plockar bär, promenerar, springer och strosar runt för att få en paus 
i vardagen.

Mariestads yta är för stor för att vi/ni behöver ta bort en skog. Det finns betydligt bättre 
platser där bebyggelse passar och där det inte innebär att en skog som används av både 
gamla, unga, privatpersoner, skolor, förskolor, idrottsföreningar m.fl behöver försvinna 
(helt eller delvis).

Kommentarer
Lillängsskogen kommer i allt väsentligt fortsatt finnas kvar som tätortsnära naturområde. 
Endast en mindre del av skogsområdet är föreslagit bebyggas med nya bostäder. Se utför-
ligare svar till första stycket i kommentarer för Ada Arenaders yttrande

Annika och Tommy Palmér 
Det är positivt att man vill satsa i Mariestad. Placeringen av ett högt flerfamiljshus i Lill-
ängskogen är däremot mindre positiv.

Lillängskogen används flitigt av flera skolor i Mariestad: Lillängskolan, Ekhamra, 
Grangärdesskolan, Lövhagen och Högelidsskolan samt förskolorna i närområdet. Lilläng-
skolan bedriver, förutom idrottslektioner, många lektioner där och undervisar med hjälp 
av naturen.

Det finns ett fint, kuperat, centralt och välanvänt motionsspår på nästan två kilometer 
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(1935 meter) i Lillängskogen. Detta spår används av många både för promenad, löpning 
och backträning. Om den delen av spåret försvinner blir det inte mycket av spår kvar för 
motion. Spåret används också av flera idrottsföreningar för fys- och konditionsträning.

Lillängskogen är ett fint skogsparti centralt i Mariestad som erbjuder rekreation och av-
koppling i anknytning till Johannesbergsområdet. En fantastisk tillgång idag.

Att bo så nära Stockholmsvägen som är en starkt trafikerad väg med mycket buller kan 
inte vara det mest lockande alternativet. Det finns många outhyrda lägenheter i Mariestad. 
Kommer det att gå att hyra ut dessa lägenheter?

Ett så högt hus innebär skugga för de närboende och en helt annan ”utsikt” än den de 
har idag.

Kommentarer
Föreslagen bebyggelse har placerats i utkanten av skogsområdet för att påverka området 
och angivit motionsspår i så liten utsträckning som möjligt samtidigt som nya bostäder 
kan tillkomma.

En bullerutredning har gjorts och denna visar på att planområdet uppfyller de bullerkrav 
som ställs för bostäder. 

Kommunens bedömning är att det finns behov av nya bostäder. Detaljplanen innebär 
att det ges förutsättningar för att bygga nya bostäder men det är inte kommunen som 
genomför byggnationen.

Kommunen har utrett planerad bebyggelses påverkan på närliggande bostadsbebyggelse 
vad gäller skuggning, studien har tillförts planhandlingarna. Planen antas inte medföra 
några oacceptabla konsekvenser för närboende vad gäller skuggförhållanden eller utsikt.

Camilla Sjölander Nordin
Har nu studerat planen för hur Mariestads kommun tänker för Ladukärr 6:1

Upplever att denna plan går mot hur kommuner och samhällen tänker i stort i dessa tider.
Självklart behöver samhällen tänka att de ska ge utrymmer för att växa, men man väljer 
inte ett område av detta slag.
Man ska inte planera för exploatering i ett område som besitter särskilda värden.
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En kommuns uppgift är att planera för hållbarhet, värna, vårda och värdesätta det Marie-
stad naturligt har att erbjuda.
Den här planen går i helt fel riktning och ser inte på något sätt till att bevara och värdesät-
ta en fantastiskt tillgång för Mariestad.

Jag ser att Mariestads kommun inte tar hänsyn till att vi har ett ansvar i att värna om vår 
biologiska mångfald. Tro inte att den mångfald som finns idag kommer att finnas kvar 
med hjälp av det lilla skogsparti som planeras att finnas kvar. Ni planerar på så sätt för 
utarmning och utslagning av fin natur som är naturligt anlagd på naturens egna villkor.

Lillängsskogen är ett lugnt och tryggt rekreationsområde med fina spår/stigar med gott 
underlag som året runt är väl nyttjat såväl av ung som gammal. Rekreationsområdet är lätt 
tillgängligt och nås lätt via att man går eller cyklar dit. För oss som finns i denna närhet 
kommer vi bli tvungna att ta bil för att komma till ett liknande rekreationsområde som 
besitter liknande värde.

Detta område innefattar flertalet kulturminnesmärken som vi måste respektera och beva-
ra.

Kommentarer
Yttrandet avser i huvudsak ett annat planärende som tas fram parallellt med detta. Lill-
ängsskogen kommer till absolut största del bibehållas intakt efter detaljplanens genom-
förande, endast drygt 5,7 % av skogen kommer bebyggas, dessutom i utkanten av skogs-
området. Kommunens bedömning är skogsområdet fortsatt kommer vara tillgängligt för 
rekreation och friluftsliv och dessa värden går inte förlorade till följd av exploateringen.

Carolina Musmeci
Jag tycker inte det är en bra idé överhuvudtaget att hugga ner så mycket värdefull skog för 
att bygga bostäder. Tycker det är väldigt tråkigt att ni inte ser värde i naturen för alla som 
bor i närområdet. Naturen är det viktigaste vi har och vi bara hugger ner mer och mer för 
varje år utan att förstå konsekvenserna av våra handlingar. Låt träden få stå där dem alltid 
stått. Skogen är en plats för barn att leka och djur att leva, inte vår ägodel att förstöra..

Snälla gör något vettigt, låt lillängskogen få vara kvar.

Kommentarer
Planförslaget innebär att en begränsad del av Lillängsskogen bebyggs med bostäder. Lill-
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ängsskogen som helhet kommer fortsatt finnas kvar och utgöra tätortsnära naturområde.

Emelie Chöler Larsson och Mats Larsson
Vi vill protestera mot förslaget på att bygga höghus i Lillängsskogen.

Vi har bott i Ladukärr i 20 år och en av anledningarna till att vi flyttade hit var närheten 
till grönområdet. Under de här åren har vi tillbringat mycket tid i spåret och i skogen. Det 
började med ”Knyttarna”, pulkaåkning, skoljogg, löpträning med tennisklubben och nu 
är det så gott som dagliga promenader där. Oavsett om du går där på morgonen, mitt på 
dagen eller kvällen så möter du personer som är ute och rör på sig och njuter av närheten 
till naturen. Det är en härlig känsla, och ett miljövänligt alternativ, att kunna motionera 
utan att behöva ta bilen till något spår eller skog utanför stan.

Det här är ett viktig plats för återhämtning för många av stans invånare och den nyttjas av 
både ung och gammal.
Låt bli Lillängsskogen, låt den få fortsätta göra Ladukärr till ett attraktivt område att bo i!

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer för Agneta och Jan Möller.

Eva Haggerty
Yttrande över Detaljplan för Del av Lillängen 2:1 och 6:1
Mariestad ska förtätas! Vi måste få fler invånare! Vi måste ha tillväxt! Mer skatteintäkter! 
Hitta ditt drömläge i Mariestad!
Politikerna ger i uppdrag att hitta ställen som kan bebyggas och verkar inte bry sig det 
minsta om hur mycket de förstör för många av oss som redan bor här, vi som redan har 
hittat våra drömlägen när det gäller boende och område!

Sluta med de bortförklaringar som används för att det ska låta som om det inte kommer 
att påverka området i någon större utsträckning. Det är väl självklart att det kommer på-
verka mycket för de som bor i området och de som dagligen går i skogen eller motionerar 
i Lillängsspåret!

Det har redan förstörts mycket genom gallring och nedtagning av träd i den norra delen 
mot Stockholmsvägen. Det var väldigt lummigt förut, man såg varken byggnader eller väg 
och skogsljuden dämpade ljudet från bilar, det kändes verkligen att man var i skogen!

Man vill lägga om motionsspåret, hur ska det se ut i framtiden?
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Ska det bli kortare, det är bara 2 km i nuläget så det blir inte mycket kvar...
Ska det dras runt eller igenom eventuell ny bebyggelse och förstöra hela upplevelsen av 
att vara i skogen...

Nästa steg är att det blir höghus med tillhörande komplimentbyggnader och parkering 
m.m. Tittar man sedan på hur en del tidigare byggprojekt gjorts i Mariestad, så kan politi-
ker i framtiden säga att ”nu är Lillängsskogen redan delvis bebyggd, vi kan bygga lite till”. 
Det finns då inget som stoppar mer byggnation”!

Folkhälsa.
Människor i områdena Grangärdet, Nyestan, Madlyckan, Högelid m.fl. kommer att förlo-
ra något som är värdefullt för väldigt många. Tillgång till motionsspåret i nuvarande form 
betyder oerhört mycket för många människor. Jag gick i Lillängspåret häromdan och på 
en halvtimma räknade jag 16 andra personer samt 2 hundar, det visar på att många nyttjar 
detta område. Ska man istället behöva ta bilen för att ta sig till ett motionsspår i naturen?
Lillängsskogen och motionsspåret får människor att må bra, vilket är oerhört viktigt för 
att vi ska orka med den höga takten som jobb och samhälle kräver av oss idag när så 
många blir sjuka av stress.

Djur- och Natur.
Området i nuvarande form är alldeles för värdefullt för att förstöras med bebyggelse. Det 
kanske inte är några ovanliga arter som finns där, men det är i Lillängsskogen de lever och 
de betyder mycket för området. 

Miljömål.
-Friluftsliv. Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.
-Natur- och grönområden. Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.
-Nära till naturen. År 2020 ska avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde 
om minst 1 hektar, inte vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Det 
är viktigt att den bostadsnära naturen innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa 
människans behov av rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge.
-Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark. År 2020 ska städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö, anläggningar och transportinfrastruktur utvecklas utan att tät-
ortsnära skogsmark som har högt socialt/ekologiskt värde eller att tätortsnära bruknings-
värd jordbruksmark tas i anspråk så att möjligheten till stadsnära odling och rekreation 
inte försämras.
-God vardagsmiljö. Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger
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skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur.

Jag är väl medveten om att en del kommer kalla mig ”nejsägare” och ”bakåtsträvare” men 
jag är inte emot all förtätning. Jag sa inte nej till nya huset i kvarteret Alen, fast det gjorde 
att jag numera endast har betongväggar som utsikt runt omkring mig.
Jag förstår bara inte varför ni vill förstöra ett område som så många människor använder 
och som betyder så mycket för hälsa och välmående?
Jag tror också att många möjligen kan acceptera att det byggs en fördröjningsdamm men 
inte hus!

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer för Ada Arenaders yttrande.

Hanna Lindström
Lillängsskogen har används av hundägare, skolor, fritids, förskolor, ideella föreningar, 
barn och familjer sen flera flera decennier tillbaka. Spåret används för orientering, pulka-
åkning, skogsmulle, skoljoggen, skolidrott, för att enkelt komma ut i naturen för barn och 
vuxna, barn bygger kojor, letar växter, djur och svamp. Motionsspåret är guld värt då det 
nås på ett fåtal minuter av de i Mariestad som bor i området, högelid, ladukärr, madlyckan 
med omnejd…Att ha närhet till en sådan liten skog betyder oerhört mycket för de allra 
flesta som har valt att bosätta sig i området.

Bevara naturen i stadsmiljön, den är viktig och den uppskattas.
Skogen och spåret används flitigt varje dag av Mariestads kommuns invånare.
Lillängsskogen är ett betydelsefullt när rekreationsområde för nästan en tredjedel av tätor-
tens invånare.

Kommentarer
Svar hänvisas i kommentarer för Agneta och Jan Möllers yttrande.

Henrik och Lotta Nyman
Vi motsätter oss planerna på bebyggelse i Lillängen 2:1 och 6:1.
Vi har under många år använt den ”lilla” lagom stora skogen mellan Ladukärrsområdet 
och Johannesbergsområdet, våra barn har under hela sin uppväxt kunnat promenera och 
upptäcka skogen både sommar och vintertid vilket har varit mycket uppskattat för oss 
alla. Tror att en bebyggelse skulle hämma denna naturliga tillgång till naturen för många. 
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Lilliängspåret används dagligen av motionärer, förskolor och skolor skulle det då bli ett 
höghus som tar upp en stor del av denna naturliga lunga i området tror vi det skulle göra 
mer skada än nytta.

Kommentarer
Svar hänvisas i kommentarer för Agneta och Jan Möllers yttrande.

Ingvar Persson
Ett av Mariestads mest värdefulla naturområden med 100-150 årig skog måste bevaras för 
våra barnbarn.En byggnation skulle förstöra både naturen och tillgängligheten till områ-
det.Ett viktigt närrekreationsområde för nästan en tredjedel av tätortens invånare.Bevara 
den biologiska mångfalden.Hela Ladukärrsområdet blir påverkat av detta och vi proteste-
rar verkligen mot detta beslut.Skogen är så viktig för oss alla här med alla blommor och 
fina stigar att vandra på.Jag vet att alla tycker som jag i detta ärende! Hoppas ni tar ert 
förnuft till fånga!!

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Karina Andersson
En stor tillgång för Mariestad är dess vackra och artrika naturområden och efter att ha 
tagit del av de planer Mariestads kommun har för Lillängen 2:1 och 6:1, anser jag att det 
vore mycket olyckligt att gå vidare med dessa, då en avsevärd del av ett av Mariestads 
mest värdefulla naturområden med gammal skog skulle gå förlorat. Byggnation i detta 
område skulle såväl förstöra naturen som tillgängligheten till området. Vidare är Lillängs-
skogen ett viktigt närrekreationsområde för en stor del av tätortens invånare men som 
med ovan nämnda planer skulle påverkas mycket negativt.

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Kristina Enocksson 
Jag ställer mig starkt kritisk till bebyggelse av Lillängen!
Det finns inte många grönområden i Mariestad så att ens komma på tanken att bygga 
där är för mig helt obegriplig! Detta är ett värdefullt naturområde med gammal skog, ett 
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område som besöks av nästan en tredjedel av tätortens invånare, där finns ett motionsspår 
som man faktiskt kan gå eller cykla till...man behöver inte ta bilen... miljötänk.
Jag utgår ifrån att ni, precis som jag, vill bevara den biologiska mångfalden som finns i 
detta grönområde....

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Kristina Jonsson
Tycker fortfarande att det är ett dåligt förslag. Man förstör fin natur för skola och dagis

Kommentarer
Noteras. 

Linda Sandberg
Hej.Lillängsskogen är väldigt betydelsefull för många. Många använder spåren i skogen 
för att promenera eller springa. Att få komma ut i skog är väldigt viktigt för både den 
psykiska och fysiska hälsan. I området finns flera skolor och förskolor som går till skogen 
med barnen. Jag arbetar själv på en av förskolorna och vi går dagligen till lillängsskogen 
med barnen. Många städer satsar på att de boende ska ha tillgång till skog och natur. Det 
är attraktivt boende. Om Mariestad håller på och tar bort den lilla skog som finns centralt 
så försvinner tyvärr detta attraktiva läge. Jag tror att många kommer att vilja flytta och de 
blir svårare att få folk att vilja flytta till Mariestad. Man ska inte behöva ta bilen till naturen 
när man bor i en liten stad som Mariestad. Människor i alla åldrar uppskattar tillgången till 
Lillängsskogen. Många äldre kommer ut och går i skogen. Jag tror att många av dem kom-
mer komma ut mycket mindre då alla inte uppskattar att promenera på trottoarer eller 
cykelbanor vid vägar. Argumenten till att bevara skogen är många och att bevara skogen 
måste ge mycket högre vinning i längden än vad några lägenhetshus gör. Jag hoppas att 
kommunen tänker om. Hälsningar Linda

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Magnus Svensson
En byggnation förstör natur och tillgänglighet till den 150åriga skog för oss å våra barn-
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barn osv...

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Marcus Kronlund
Det är så fint och med naturområde ända in på knuten. Här kan vi se djur som harar, 
rådjur mm på morgonkvisten. Ett område att andas ut i, en oas.
Det är en del svar som man hör på frågan ”varför flyttade du hit?”. Man hör inte att här 
ligger ett höghus precis bredvid som skymmer, underbart med betong och mycket trafik.

Jag säger behåll grönskan och naturområdena och planera för byggnader där det inte 
påverkar oss så mycket tomtägare och invånare i Mariestad.

Detta ligger i linje med att i Mariestad ska man bo även fast man jobbar i en annan stad. 
Vi, och jag säger vi eftersom det är vi som göra Mariestad, hamnade på 10 i topp listan 
över bästa sommarstaden 2020. Vi hamnade där för vår fina natur och grönska samt våra 
goa invånare, inte för betongen och tätt trafik.

Synpunkter
• Finns det inga lediga/tomma byggnader i centrum?
• Ökad trafik på Stockholmsvägen istället för minskning av trafik.
• Skolverksamhet finns redan i området. Finns andra delar av staden där det bättre 

behövs.
• 24m högvåningshus/bebyggelse omöjliggör insynsskydd för omkring liggande tom-

ter. Och utgör som en sol blockare i en sommar stad.
• Kapar värdet på alla tomter runt omkring och gör att det blir mindre attraktivt områ-

de att bo, vilket i sin tur leder till att värdet på tomterna går ner men även huspriser-
na generellt. Detta gör att Mariestad blir mindre attraktiv att flytta till och bo i eller 
besöka som turist.

• Människor som mår bra blir en mindre kostnad för samhället och kommunen.
• Förslag på andra områden där 24m byggnader, skola kan lämpa sig.
• Sjölyckan/Nolhagen 3:6, i detta område kommer det komma behov av skola, affärer 

mm. Bygg hyreslägenheter i området vilket bidrar till att fler flyttar in till stan men 
även att olika skikt i samhället kan integreras. Hyreslägenheter kan också ha bra läge.

• Hundrastgården utmed Stockholmsvägen. Här stör inte höga byggnader omgivning-
en. Flytta hundrastgården till andra sidan av vägen och lägg den bredvid dammen 
med fontänen.
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• Katthavet och Strandgården. Inga bostäder som blockeras av höga byggnader.
• Byggnaderna vid lillängsskolan verkar inte vara i bruk. Varför inte göra iordning dem 

och använda till bostäder.

Vi flyttade till vårat hus/tomt för att det finns naturområde nära med en lantlig känsla 
mitt i stan. Detta kommer förstöras totalt och nu funderar på om man ska flytta!

Kommentarer
Föreslagen detaljplan reglerar hur tillkommande bebyggelse kan utformas och hanterar 
inte eventuella lediga/tomma byggnader i centrum.

Att bygga bostäder centralt lägger grunden för goda förbindelser med kollektivtrafik, 
gång och cykel. På så sätt kan kommunen minska behovet av bilen och istället möjliggöra 
och underlätta för andra mer miljövänliga transportsätt. 

Planområdet är inte längre aktuellt för skolverksamhet, planförslaget möjliggör nu endast 
bostäder. 

Det går inte i upprättande av detaljplan att bedöma framtida värdeförändringar. 

Kommunen har i den här detaljplanen utrett om planområdet är en lämplig plats för 
bebyggelse av bostäder. Andra aktuella platser blir därför inte relevanta inom den här 
detaljplaneprocessen.  

Maria och Inga Sandberg 
Hej! Min mor Inga 88 år och jag vill lämna synpunkter på att Kommunen planerar att 
bygga i Lillängsområder och därmed skada en naturligt uppvuxen liten skog där man kan 
ströva gammal som ung och även ta sig fram med rullator, barnvagn och rullstol då det 
finns bra stigar som är tillräckligt breda. Jag är 52 år och är uppvuxen i högelid och har 
under alla år sprungit, promenerat, åkt skidor och orienterat i denna skog.. Tyvärr tog 
man bort belysningen så kvällstid är det inte möjligt under mörkare period. Ett stenkast 
från bebyggelsen kan man uppleva ett rikt växt och djurrike. Senaste promenaden med 
mamma såg vi koltrast och ekorrar och hörde en mängd andra fåglar. Vi strosade ner till 
kyrkogården genom denna fantastiska lilla pärla. Snälla förstör inte denna skog!! Ta er 
ut och gå runt i skogen så får ni säkert bättre förståelse för oss som protestera! Vi som 
betalar skatt till denna kommun och borde bli lyssnade på! 

Kommentarer
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Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Mattias Ekman 
Jag vill härmed lämna in min protest mot byggnation i Lillängsskogen.

Som uppvuxen i Grangärdet och numera boende i Ladukärr så har jag gått och sprungit i 
den skogen sedan barnsben och vill så kunna fortsätta resten av livet.

Med tanke på hur många man möter dagligen i spåret så delar många samma uppfattning.

Även med tanke på den kommande byggnationen i Ladukärrsskogen så behöver boende i 
området slå vakt om grönområdena i närheten innan allt blivit exploaterat.

Så vänligen, bibehåll Lillängsskogen och hitta någon annanstans att bygga.
Varför inte närmare Mariagatan, just ovanför Ingo?

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Kommunen har i den här detaljplanen utrett om planområdet är en lämplig plats för 
bebyggelse av bostäder. Andra aktuella platser blir därför inte relevanta inom den här 
detaljplaneprocessen.  

Monica
För drygt ett år sedan köpte jag hus i Ladukärr. En stor anledning till att jag valde att bo 
just där var dessa fina grönområden runt området. Precis nedanför mig där det är tänkt 
att bygga bostäder finns ett så fint grönområde där jag ofta tar promenader. Skulle detta 
försvinna är det inte alls samma värde för mig att bo här. Det måste finnas andra platser 
till både bostäder och industrier. Hoppas att ni tänker om i detta, de vackra grönområden 
som finns inne i Mariestad är hur mycket värt som helst...

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Pär och Martina Åkerström
Synpunkter på bygge 2:1 och 6:1 i Lillängsskogen, Mariestad. 
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Höghusbygge i Lillängsskogen skulle förstöra den skog och grönområde som lillängssko-
lan idag ger samt påverka djur och natur negativt. 

Dagligen använder vi oss av lillängsskogens motionsspår och barnen har nära till naturen 
och leker ofta och gärna där, året runt. På vintern används backen på berget till pulkaåk 
och på sommaren till intervall träning. 

Bygget innebär även mer trafik in till ett lugnt villaområde med mycket barnfamiljer samt 
skolmiljöer. 

Höghuset kommer även ta bort kvällssolen för flertal fastigheter samt passar ej in i 
miljön. Lillängskogen används även av skola och dagis som dagligen har aktiviteter och 
lektioner där. 

Detta höghus bör och kan byggas på andra ställen i Mariestads kommun 

Vad är det som skiljer sig från 1989 års inventering där de skrev att man bör ej använda 
sig av lillängsskogens skogsmiljö för vidare exploatering? 
Idag år 2019 är det än viktigare att motion, friluftsliv och rekreation ska finnas nära till 
hands samt att bevara biologisk mångfald. 

Vi motsätter oss i högsta grad att detta bygge genomförs. 

Kommentarer
Läs stycke ett i kommentar för Ada Arenander yttrande ett. 

Att bygga bostäder centralt lägger grunden för goda förbindelser med kollektivtrafik, 
gång och cykel. På så sätt kan kommunen minska behovet av bilen och istället möjliggöra 
och underlätta för andra mer miljövänliga transportsätt. Kommunen gör bedömningen 
att den trafikmängd som tillkommer området inte kommer vara i sådan omfattning att det 
påverkar området negativt. 

Planhandlingarna har till antagandeskedet kompletterats med en redovisning av sol- och 
skuggstudier. Resultatet är att angränsande bebyggelse inte påverkas så negativt  och att 
de generella rekommendationerna om solljus för bostäder uppfylls. 
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Bebyggelsen har föreslagits ges en högre bygghöjd för att minska ianspråktagande av 
mark i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunen har i översiktsplanen angett Stockholmsvägen som ett område/stråk för för-
tätning av ny bebyggelse. Det är med utgångspunkt i detta som detaljplanen tagits fram.

Rune Johansson
Som boende i Ladukärr och gammal naturvårdare (f  d naturvårdsdirektör) har jag idag 
med förskräckelse tagit del av granskningsförslaget till detaljplan för del av Lillängssko-
gen. Lillängsskogen med dess rika och spännande natur utgör ett av de värdefullaste 
grönområdena i Mariestads centrala och östra delar. På grund av den varierade och rika 
naturen, motionsspåren och läget nära bostadsområden är området flitigt utnyttjat för 
rekreation, vandring, motion, lek, utbildning, naturupplevelser etc såväl vintertid som 
sommartid. Det är helt förkastligt att förlägga nya bostäder i detta särskilt värdefulla grön-
område. Det måste istället bevaras intakt i sin helhet och dess kvalitéer som attraktivt grö-
nområde måste tas tillvara. Även en begränsad utbyggnad enligt förslaget skulle minska 
Lillängsskogens värde som grönområde med ostörd och attraktiv natur.

Lillängsskogen har inte bara värden för friluftsliv och som grönområde. Naturvärdena 
är också stora. Naturvårdsutlåtandet från ProNatura bygger på endast två fältbesök i 
november 2019, en olämplig tid för dokumentation av floran. Utlåtandet är inte heller en 
naturvärdesbedömning enligt standarden. Stora delar av aktuellt planområde utgörs av 
hassellund (delvis röjd), en ovanlig naturtyp i Mariestad och dess närhet, ofta med höga 
naturvärden. Vårfloran är rik i planområdet med bland annat mattor av vitsippor samt 
förekomster av blåsippor, ormbär och skogstry, som inne i tätorten annars bara påträffas 
på enstaka platser i övriga Lillängsskogen. Förekomst av fågelbär samt vårfloran indikerar 
att de biologiska värdena inom planområdet kan vara större än vad som uppges i natur-
vårdsutlåtandet.

Spara hela Lillängsskogen som grönområde och ta vara på dess höga friluftsvärden och 
spännande och varierade natur! Jag kan inte godta bebyggelse där enligt planen.

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen har höga värden för rekreation och 
natur. För att anpassa bebyggelsen till dessa förutsättnignar samt för att bidra till att upp-
nå kommunens mål om bostadsförsörjning och byggnation har bebyggelsen placerats i 
utkanten av området, i en del som är påverkad av befintlig bebyggelse och miljö.



30

Simon Wadebäck
Detta mejl är med anledning av planen om att riva ner Lillängsskogen för att bygga 
bostäder. Jag är själv uppvuxen på Grangärdet och har tillbringat åtskilliga timmar i 
Lillängsskogen. Lillängsspåret utnyttjas av väldigt många boende på både Grangärdet och 
Ladukärr. Inte minst av skolor och idrottslag.

Jag själv har gått i skolan på både Grangärdesskolan, Mariaskolan och Ekhamra. Nästintill 
varje idrottslektion när vi skulle vara utomhus tillbringande vi i Lillängsspåret. Löpning, 
orientering osv osv. Var ska skolorna i närheten ha utomhusidrott? Ska dom också åka till 
snapenspåret som alla andra boende i området kommer att få göra? Tänk hur viktigt det 
är att barnen får röra på sig.

Sen, antar jag, kommer det väl bli Mariehus som bygger bostäderna. Hur många fler bo-
städer med deras hutlösa hyror ska kommunen tillåta detta bolag att bygga?

Utveckla i sådana fall området Johannesberg där det finns massor med plats att bygga bo-
städer. Hela bruna lägenhetslängan (där boendet Luna låg) går att rustas upp till exempel.

Bevara den lilla skog vi har på Grangärdet/Ladukärr. Om Lillängsskogen rivs, var ska alla 
boende och barn kunna gå ut och leka i skogen?

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Lillängsskogen kommer till övervägande majoritet finnas kvar och kommer inte rivas. 
Aktuellt planområde omfattar cirka 8 000 m2 av Lillängsskogens totala areal om cirka 140 
000 m2.

Vilka som kommer bygga bostäderna står ännu inte klart och är ingenting som regleras 
genom detaljplanen.

Huruvida det går att upprusta eller uppföra lägenheter på andra områden faller utanför 
den här detaljplanen. I den här processen utreds det endast om planområdet är en lämplig 
plats för bostadsbebyggelse. 

Sofie Hvass och Anton Andersson
Jag, min sambo, Anton och många andra med oss motsätter oss starkt detta förslag. Jag 
upplever inte att ni tar värdet av Lillängsskogen på allvar och misstar er angående den 
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påverkan exploateringen skulle innebära. 
Oavsett om byggnationen inte avser hela skogsområdet eller inte så påverkas det i sin 
helhet. Skogen nyttjas av en mängd olika åldersgrupper, däribland skolor och förskolor i 
området (Högelid, Ekhamra, Österåsen, Grangärdet, Hasselbacken m.fl.). Flera idrottsfö-
ringar (t.ex. Bois, MBK, Tennisklubben för att nämna några) utnyttjar skogen till löp- och 
intervallträning där det sistnämnda sker främst i den del ni planerat att bygga.

På Mariestads kommuns hemsida finns under fliken ”Kultur och fritid > Idrott- och fri-
tidsanläggningar” en lista med stadens olika motionsspår i natur. Listan låter som följer:

Motionsspår, naturspår
• Lillängsspåret, vid skogskapellet, 2 000 meter.
• Sandvikens friluftsområde, 6 500 meter, 5 500 meter, 1 250 meter.
• Snapenskogen, 10 000 meter, 5 000 meter
• Torsö, 2 000 meter

Ni nämnder 4 slingor varav 3 ligger i stadens utkanter eller är ännu mer otillgängliga än 
så och den 4e ska då alltså förstöras för gott. Alla har inte tillgång till bil och även om så 
vore fallet bör man göra allt för att behålla denna typen av motionsspår för att männ-
iskorna som bor här ska ha möjlighet att må bra utan att behöva ta bilen. Närheten till 
naturen har aldrig varit viktigare med både barn och vuxna som spenderar mer tid än 
någonsin framför skärmar av olika slag. Närheten som finns här innebär att många fler 
enkelt och snabbt kan ta sig ut en stund i naturen varesig det är för en promenad, för lek 
och stoj, motion eller bara för att lyssna på fågelkvitter. Många som kanske aldrig tagit sig 
ut om det innebar en bilfärd eller längre cykeltur för att nå fram, många som kanske inte 
har möjligheten alls.

De fältbesök som gjorts har inte ansetts godkända och i dokumentet som finns att tillgå 
på er hemsida, ”Naturvårdsutlåtande” står bl.a. 

”Den sena årstiden gjorde att endast delar av markfloran kunde dokumenteras. Årstiden 
är också olämplig för dokumentation av flera andra aspekter av den biologiska mångfal-
den.

Det ska framhållas att det gjorda arbetet inte är en naturvärdesbedömning (NVI) enligt 
svensk standard. Därför har inga naturvärdesobjekt identifierats, avgränsats, dokumente-
rats eller naturvärdesbedömts. Genomgången av befintligt underlag har inte genomförts 
enligt NVIstandarden.



32

Eventuella kulturmiljövärden, sociala värden och geologiska värden har ej undersökts. I 
just detta fall är detta viktiga aspekter då det är ett viktigt närströvområde.”

samt

”En kort beskrivning av naturvärdena i Lillängsskogen finns i Naturvärdesbedömning – 
Natur i vår stad (Mariestads kommun 1989). Här konstateras att någon detaljerad invente-
ring av växt- och djurliv i området inte gjorts. Det som framhålls som vetenskapligt värde 
är mer näringsrika partier med löv och arter som blåsippa och skogstry. I detta arbete 
konstateras också att Lillängsskogen har kulturella, sociala och pedagogiska värden. ”

Det står också att ”Inga artfynd finns registrerade på området vid Stockholmsvägen. 
Drygt 300 artfynd finns registrerade på den resterande delen av Lillängsskogen. ” De 300 
arter kommer utan tvivel påverkas utav denna byggnation även om den delen av skogen 
inte exploateras. Byggnationer och sprängingar kommer att ske i direkt anslutning till den 
skog som blir kvar och djuren kommer med stor säkerhet skrämmas bort från platsen. 
Även om djuren skulle hitta tillbaka så kommer inte området att vara detsamma.

Att delen ni valt att bygga på inte anses vara av högre värde är kanske heller inte så kon-
stigt med tanke på att ni stört området redan i förväg. 
Även här en del av Naturvårdsutlåtandet : 

”Markskiktet har störts och eventuellt påverkats av grävningar eller jordfyllningar. Grusi-
ga jordytor finns i beståndet närmare Stockholmsvägen. Efter avverkningarna finns också 
en del körspår. ” 

Texten fortsätter : 
” Den sena årstiden gjorde att endast ett axplock av förekommande arter har kunnat no-
teras. (...) Som beskrivits ovan så är skogen i norr vid Stockholmsvägen kraftigt påverkad. 
”

Med detta är det självklart inte så svårt att påstå att den delen av skogen inte har något 
värde. Men skulle man låta skogen återhämta sig skulle säkerligen en annan slutsats kun-
nats dragits.

Detta sägs bl.a. om den övriga delen av skogen ”Den övriga delen av Lillängsskogen (i 
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söder) beskrivs inte närmare här men den har ett äldre trädskikt, är tätare, är avsevärt 
mindre påverkad och varierar mellan mer örtrik skog och skog av ristyp. Enligt
skogsbruksplanen (Sydved 2016) är skogens ålder 145 år. I detaljplanen för Östra begrav-
ningsplatsen (Mariestads kommun 2004) så anges Lillängsskogen vara ett av de äldsta 
skogsområdena i Mariestads tätort. ” 

Att påstå att denna del inte påverkas är bortom min förståelse. Jag har endast bott i La-
dukärr under en kortare tid, inte ens i två år men har under hela mitt liv och uppväxt ändå 
befunnit mig i just denna skogen. Varesig det varit frivilligt för att leka med lekkamrater, 
beskåda blommor, bege mig på utflykt, ta en fika uppe på kullen med mormor och mor-
far eller åka pulka men också ofrivilligt i högstadiet för löpträning. Oavsett så har skogen 
varit av stort värde och jag och många med mig har många fina minnen och vill kunna 
fortsätta skapa minnen där.

Det står dessutom följande i dokumentet ”En naturvärdesinventering bör omfatta hela 
Lillängsskogen även om endast delar av den är föremål för planering. Det är ett rimligt 
utfall av en naturvärdesinventering att hela Lillängsskogen söder om den bedömda delen 
vid Stockholmsvägen kommer att omfatta hela den resterande delen av Lillängsskogen.” 
(..) ”Lillängsskogen ligger på gränsen till värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar där 
tallskogar är en viktig skogstyp (Länsstyrelsen 2019a). En analys bör göras som klargör 
hur och om Lillängsskogen bidrar till ekologisk funktionalitet andra tallbestånd i värde-
trakten. ”

Under rubriken ”Hur bedöms uppförandet av två hus strax söder om Stockholmsvägen 
påverka naturvärdena?” skrivs att det kommer att bli svårare att integrera stignätet med 
övriga Lillängsskogen på ett attraktivt och pratiskt sätt samtidigt som det på många andra 
ställen nämns att slingan inte kommer att direkt påverkas alls i stort sett. Lillängsskogen 
beskrivs också som ett mycket viktigt strövområde för boende i denna del av Mariestad, 
där vill jag tillägga att betydligt fler områden än Ladukärr utnyttjar skogen. Speciellt sedan 
exploateringen av Sjölyckan. Boende i Högelidsområdet, Madlyckan, Grangärdet, Mugge-
bo och Johannesberg t.ex. nyttjar skogen varje dag, vinter som sommar, vår som höst. 

Läser man sedan i dokumentet ”Samrådsredogörelse” står följande : ”Plankartan innehåll-
er inga angivelser för markens bearbetning för dessa suterränghus. Om flerbostadshus 
(enligt planbeskrivningen) inte blir av och enskilda tomter byggs med villor tillstöter 
tillgänglighetskrav som kan göra anslutning från nedre nivån i väster problematisk. Risk 
finns då att önskemål om stora utfyllnader kommer i bygglovsskedet. Områdets naturliga 
terräng och naturanpassning kan då påverkas negativt.”
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Vi är många som är rädda vad denna byggnation kommer att medföra och vad är det som 
säger att resterande skog inte kommer att bli föremål för vidare planering i framtiden. När 
motionsspåret och skogen krymper kommer värdet och användandet av skogen också att 
krympa och djurlivet minska. Efter en tid kommer en ny bedömning kunna fastslå att inte 
heller den resterande delen längre har något värde och exploateras även den. Värdet med 
skogen försvinner med dessa byggnationer även om det inte är planerat för hela områ-
det. En dålig kanske men förenklad liknelse, man bygger i ena änden av en fotbollsplan 
och menar att hälften ju faktiskt finns kvar att använda. En halv fotbollsplan är en halv 
fotbollsplan. Den går inte att använda trots att hälften finns kvar och blir därmed oan-
vändbar. Då kan man med lätthet fortsätta bygga vidare eftersom den resterande halvan 
ju inte längre nyttjas. 

Under rubriken ”Naturvärden” står: 
”Länsstyrelsen konstaterar att det aktuella området utgör ett tätortsnära grönområde med 
motionsspår, som är väl utnyttjat av Mariestadsborna. Det är olämpligt att förlägga nya 
bostäder till sådana områden, och därmed försämra tillgången till tätortsnära grönområ-
den i staden. Enligt 3 kap 6 § ska behovet av grönområden i tätorter beaktas särskilt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om ett tilläggsmål till det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö som säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har högt socialt/ekologiskt värde tas 
i anspråk, så att möjligheten till stadsnära rekreation inte försämras. Ett annat regionalt 
tilläggsmål är att ekosystemtjänster ska synliggöras i fysisk planering. Ekosystemtjänster är 
alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. Grönskan och vattnet i staden ger till exempel renare luft, bättre 
lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämpning och möjlighet till närodlad 
föda.

Exploatering av tätortsnära rekreationsområden förstör viktiga ekosystemtjänster och 
motverkar arbetet med miljömålen. Kommunen behöver ta ett större grepp vad gäller sta-
dens grönområden och de ekosystemtjänster de tillhandahåller, och i första hand undvika 
att förstöra dem och i andra hand kompensera för de värden som förstörs.” 

Dessa stycken kan inte läsas nog för många gånger. Budskapet är tydligt, rör inte skogen! 

I dokumentet nämns också att arkeologisk utredning krävs vilket jag inte läst någonstans 
kommer att genomföras p.g.a. att området minskats ner. 
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Vidare under rubriken ”Kulturmiljö” står : 
”Naturmark föreslås runt kvartersmarken. Det bör framgå av planhandlingarna hur den-
na naturmark avses skötas/bibehållas. Finns risk att framtida boenden önskar att träd och 
vegetation i planområdets västra del tas ner (...)”

Med detta i åtanke kommer jag tillbaka till ovissheten för vad detta kommer att föra med 
sig. Fler tomter, mer skogröjning, utökade byggnationer och ännu sämre förutsättning-
ar för redan bosatta i området. Värdesänkningar på befintliga bostäder och ett mindre 
attraktivt område att flytta till som t.ex. barnfamilj. Det som blir kvar av ladukärrsområdet 
är ett vägnät.

Dokumentet fortsätter :

”När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskriv-
ningen innebär det: att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin 
lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida 
mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. att de som är berörda av planen inte har någon möj-
lighet att överblicka de konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. 
vid genomförandet av detaljplanen” 

Det står också att ”En standardiserad naturinventering behöver genomföras innan på-
verkan på naturmiljön kan bedömas.” Men kan inte se att någon sådan utförts. Ni säger 
att området är nedminskat och därför behövs inte detta, av ren nyfikenhet undrar jag hur 
mycket ni behövde skala bort för att slippa detta? Jag tolkar det dessutom som att områ-
det snarare ökat i storlek från ”Naturvårdsutlåtandet” till ”Bedömningsbeskrivingen”.

Mariestads Friluftsklubb ställer sig starkt emot exploatering av någon sort i Lillängssko-
gen och pekar på att skogen används fligigt av ungomar och barn i staden. Dom nämner 
också en rapport som skogsstyrelsen lämnat till regeringen där man poängterar vikten av 
att kommunerna behöver bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar.

Vadsbo Hembygds- och forminnesförening fortsätter :

” Ladukärrsområdet är ett av de områden i Mariestad som har kulturhistoriska skyddsvär-
den i form av enhetlig småhusbebyggelse” (...) ”Lillängsskogen har under lång tid utveck-
lats till ett uppskattat rekreationsområde. Här finns också spår av den tidiga bosättningen 
under 1800-talet på små odlingsenheter inom stadens gemensamma skog. Landshövding 
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Karl Frithiofson lät under sin tid som hövding för Skaraborgs Län anlägga ett aktivt 
rekreationsspår i skogen.

Eftersom kommunen har som ambition att förtäta staden med höga bostadshus blir det 
extra viktigt att planera för ett bevarande av nödvändiga stadsnära skogar och andra gröna 
stråk. Lillängsskogen är en tydlig sådan skog. Planområdet förminskar kraftigt rekrea-
tionsvärdet. Den södra delen av planområdet är höglänt och brant. Partiet är synnerligen 
olämpligt att exploatera med bebyggelse.” och anser vidare att hela planområdet skall 
säkerställas som natur.

Tittar man vidare i dokumentet ”Behovsbedöming” har planområdet utökats från planen 
som finns att tillgå i ”Naturvårdsutlåtande” trots att ni hela tiden hävdar att området 
minskat. Har jag kanske missförstått?

I checklistan under rubriken ”Förordnanden och skyddsvärden” hamnar krysset i ”Ja” 
efter en fråga om det finns riksintressen som berörs. Där tilläggs att skogen räknas som 
en del av geografiskt riksintresse för Vänern.

Vidare under rubriken ”Effekter på mijlön” kryssas ”Nej” i efter frågan: ”Berörs område 
som utpekas i Länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan som högt naturvärde?” 
trots att det i ”Naturvårdsutlåtandet” står att Lillängsskogens biotopvärden indikerar på 
höga naturvärden.

Det kryssas fortsatt i ”Nej” efter en fråga om kulturhistorisk värdefull miljö berörs. Detta 
trots Vadsbo Hembygds- och forminnesförenings uttalande som jag tidigare nämnt och 
som finns i ”Samrådsredogörelsen”. Även om det inte planeras att riva något så påverkas 
ju självklart området ändå. Det gamla området med gamla hus, gamla byggnader och 
ännu äldre spår av tidigare byggnader ska nu omges av flera nybyggnationer som inte alls 
passar in med hus som redan finns.

Efter frågan om viktiga transport- eller kommunikationsleder påverkas kryssas ”Nej” i. 
Trots att ni själva bedömer att trafiken kommer att öka, vilket den ju självklart kommer 
att göra i och med 60-70 nya bostäder. Många har säkert flera fordon per hushåll dessut-
om. Det är svårt att ta sig ut på Stockholmsvägen ifrån Ladukärrsvägen och Klippvägen 
som det är redan idag så att påstå att trafiken förblir oförändrad känns inte sanningsenligt.

Under rubriken ”Rekreation och rörligt friluftsliv” kryssas ”Ja” i efter frågan om risk 
finns att projektet påverkar kvalitéten eller kvantiteten på rekreationsmöjligheter trots att 
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det upprepade gånger sägs att så inte kommer att ske. Som kommentar till detta skrivs 
”Skogspartiet utgör den norra delen av ett större rekreationsområde. Området är upp-
taget i en inventering från 1989 där det konstateras stora värden som närströvområde. 
Området bör enligt inventeringen skyddas från exploatering.”

Under ”Växter och svampar” ställs frågan om förändringar i antalet eller i sammansätt-
ningen av växtarter eller växtsamhällen riskeras. Där kryssas såklart ”Nej” i eftersom det 
inte finns något kvar att bedöma i området då det röjts och förstörts på förhand.

Under rubriken ”Djurliv” hävdar ni att projektet inte innebär en risk för antalet eller sam-
mansättningen av djurarter. På vilka grunder då undrar jag då den övriga delen av skogen 
inte ens undersökts. Det nämns bl.a. i ”Naturvårdsutlåtandet” att ” Åtta olika rödlistade 
fågelarter har observerats i området, varav åtminstone hälften bör kunna häcka. ”. Men 
jag ser ingen utredning på hur byggnationerna skulle kunna påverka djurlivet i resterande 
del av skogen mer än att ni påstår att så inte kommer ske. Helt oförändrad kan då ingen 
påstå att den kommer att vara.

Tilbaka till ”Behovsbedömningen”, under rubriken ”Miljöpåverkan från omgivningen”. 
Där ställs frågan om målpunkt eller transportled för farligt gods finns inom 150m varpå 
svaret är ja, men längre ner i sammanställningen anges sedan ”Nej”.

Under ”Trafiksäkerhet” anges också att ni anser att det inte finns risk för någon ökning i 
trafiken. Hur menar ni då? Minst en bil per hushåll kan man väl nästan räkna med? Som 
alla ska fram och tillbaka till jobb varje dag, handla, träna (vilket dom för övrigt kommer 
behöva ta bilen till snapen eller torsö för att göra) m.m.

I sammanställningen blir sedan såklart alla kryss i ”Nej” trots att det kryssats för ”Ja” på 
samma fråga längre upp i dokumentet men nu med några bortförklaringar om varför de 
tidigare svaren inte räknas. Trots detta så nämns i förklaringen till varför ni inte anser att 
projektet påverkar kvalitén (...) på rekreationsmöjligheter att området specifikt utpekats 
som värdefullt och inte bör bli föremål för exploatering.
Där nämns också att området redan ligger i direkt anslutning till Stockholmsvägen och 
därför inte kannuppfattas som värdefull rekreationsplats. Det är ju just där skon klämmer. 
Området som planeras för byggnation bidrar till att skogen inte upplevs ligga där den 
ligger. Området med skog ni anser vara oviktigt bidrar med avstånd till Stockholmsvägen 
och andra byggnationer. Området fungerar som en barriär för att stänga ute känslan av 
att vara mitt i stan när du befinner dig i Lillängsskogen och är en stor faktor till att skogen 
är populär och inte går att jämföra med grönområden i närheten. Du kan springa varv 
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på varv utan att knappt se, och än mindre komma i närheten av någon typ av bebyggelse. 
Exploatering av den norra delen av skogen skulle bidra till att skogskänslan försvinner i 
delen som blir kvar. Istället för att höra fågelkvitter och se rådjur och harar ser man två 
höghus och andra nybyggnationer. Området som blir utsatt är även den del där pulka-
backen finns som också används för backintervaller, samt dom kortare spåren som bidrar 
till varierad löpträning.

Jag har sett och läst era svar och kommentarer på alla uttalanden jag nämnt men det ni 
oftast ger som svar är att området minskats ner och att någon påverkan inte kommer att 
ske. Ni besvarar inte riktigt frågorna och undviker eller verkar rent av ignorera människ-
ors rädsla för att detta som genomföras och vad det kommer att ha för påverkan på deras 
vardag.

Jag anser att ni starkt behöver fundera över vad ni vill att Mariestad ska vara för stad i 
framtiden. Många flyttar hit eller stannar kvar här p.g.a. närheten till naturen men den 
tas ständigt ifrån oss. Att jämföra Lillängsskogen med Johannesberg som ni gjort i dessa 
dokument är orättvist och det vet ni själva. Sjöängen har bidragit till ett försvårande att 
ta sig ut i naturen för boende i framför allt Högelid, Madlyckan och Snuggen men också 
boende i Ladukärr. Boende i dessa områden söker sig nu till andra skogar för att kunna 
må bra men ni är mer intresserade av pengar. Ni planerar samtidigt att röja och exploatera 
så mycket som är även av skogen som finns öster om Ladukärr, ingenting lämnas kvar. 
Människor väljer att köpa hus för flera miljoner kr p.g.a. närheten till skog och natur, 
familjer som ser möjligheten att kunna vara utomhus med sina barn året runt utan att 
behöva ta bilen eller korsa stora vägar. Människor med hundar som dagligen går flertalet 
promenader i skogarna kring Ladukärr, långa som korta, på kortare lunchraster och på sin 
fritid. Vart som dom ta vägen och hur bra kommer dom att trivas?

Det nämns också att bra förbindelser med kollektivtrafik finns att tillgå från stockholm-
svägen men i nuläget passerar ytterst få bussar stockholmsvägen då dom flesta går förbi 
Högelidsskolan. Däribland stadsbussen som aldrig passerar där över huvud taget. 

Mariestad är en liten stad där närhetskänlsan i staden är en stor del till varför staden är 
omtyckt av många. Många grönområden, nära till natur och vatten, ett stort idrotts- och 
friluftsintresse samt rikt föreningsliv som ni starkt förespråkar men samtidigt driver ni allt 
detta härifrån. Många redan befintliga bostäder och lägenheter står tomma och blir varken 
uthyrda eller sålda men ändå ska det bara byggas mer och mer. 

Jag tror ni behöver fundera över vad det är som gör att människor faktiskt väljer att bo i 
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Mariestad, fortsätter ni i denna takt kommer folk så småning om att flytta härifrån. Många 
med mig uppskattar att vara utomhus men ni gör det svårare och svårare framför allt för 
yngre och äldre som inte alltid kan ta sig runt själva eller för boende utan tillgång bil.

Staden ska vara till för alla.

Vi hoppas med allt vi bara kan att ni tänker om och värdesätter detta skogsområde betyd-
ligt högre än ni i nuläget gör och förstår hur viktigt området och andra stadsnära skogs-
områden är för boende i trakten och för Mariestadsborna i stort.

Kommentarer
Kommunen har förståelse för att närboende värnar om närmiljön och Lillängsskogen. 
Utöver det allmänna intresset av skogsområdet har även kommunen i uppgift att verka 
för bostadsförsörjning, tillväxt och bostadsbyggnation. Att väga dessa intressen gentemot 
varandra är komplext och kommunen har utifrån detta placerat bebyggelsen i utkanten 
av skogsområdet. Bebyggelsen kommer likväl få påverkan på skogsområdet men bedöm-
ningen är vid avvägning av dessa intressen att påverkan inte blir oacceptabel och Lillängs-
skogen bibehålls intakt i allt väsentligt.

Kommunen äger inte marken inom planområdet (endast ett mindre område som berörs). 
Skogliga åtgärder har genomförts av den privata markägaren.

Planområdet omfattar en begränsad del av Lillänmgsskogen och det är inom planområ-
det som påverkan beskrivs. Lillängsskogen i övrigt planeras inte exploateras utan fortsatt 
utgöra tätortsnära naturområde. Den angivna 145-åriga gamla skogen berörs således inte.

Synpunkter från samråd har inarbetats och planförslaget ändrades till stora delar efter 
samråd till granskning, bland annat minskades planområdet.

Resonemangen kring ianspråktagande av resterande skog är förståeliga men kommunen 
har ingen avsikt att explaotera dessa områden. Som framgår bedöms dessa områden ha 
högre värden än nu aktuellt planområde.

Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen och länsstyrelsen har meddelat 
kommunen att myndigheten delar bedömningen att genomförande av detaljplanen inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Därmed behöver inte detaljplanen genomgå en 
strategisk miljöbedömning och heller inte miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Hur 
detaljplanen påverkar miljön redovisas och beskrivs istället i planbeskrivningen.
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Solveig Kåhed
Ja synpunkter på detta finns i massor. Grönområdet utgör ett fantastiskt ställe för prome-
nader i grönskan i det området man bor. I miljötänk så slipper jag ta bilen för att ta mig ut 
i grönskan någon annan stans. Just dessa små grönområden gör stan till det fina stället det 
är. Med bostäder blandat med grönt. Så låt bli att trycka in höghus på denna lilla gröna 
yta. Inte nödvändigt på att alla bostäder ska ligga så nära torget. Det förstör på så många 
olika sätt. Grönskan försvinner- Små villor får höghus inpå knuten. NEJ TACK. Finns ju 
plats som inte gör någon nytta på strandvägen tex- Sjölyckan tryck in där några höghus. 

Lämna Lill’ngsskogen ifred. 

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Staffan Nordin
Jag måste verkligen protestera mot det planerade bygget på Ladukärr 6:1. Jag och min fru, 
liksom många andra ser den lilla skogen som vår gröna lunga i stadsmiljön. Vi är i dagslä-
get pendlare till Mariestad och har länge tänkt att när vi snart ska bli pensionärer så ska vi 
bo permanent på Tivedsgatan i Mariestad. Men om kommunen ska bygga detta groteska 
och förfulande bygge som dessutom tar bort ett naturligt grönområde för oss som bor 
kring Stockholmsvägen, är det frågan om man inte ska snabbt fundera på en annan stad. 
Gräsmattorna längs ner i backen är långt ifrån någon ersättning som grönområde då stora 
behållningen är att kunna gå i skogen och bl.a lyssna på fåglar samt det finns massor med 
forskning på hur helande en skogspromenad är för människan. Det bör beaktas att detta 
område är enda möjligheten för äldre att få lite skogs känsla och alla har inte möjlighet att 
åka bil. De unga måste ha en skog att leka i det är viktigt att unga har ett tryggt område 
med skog för att kunna stimulera sina sinnen i och ett bra alternativ till betong. Är det 
tanken att om man bor i Mariestad måste ta bilen för att nå ett grönområde? Det är emot 
allt vad ett ekologiskt hållbart samhälle ska var! Vi har verkligen sett fram emot att bo i en 
mindre stad med närhet till skog och grönområdet i Ladukärr 6:1. Om det blir ett stort 
område med höghus så kommer kommunen förfula och förstöra den vackra stad som 
Mariestad kan vara. 

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.
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Susanne Blom
1. Mariestads kommun marknadsför sig som en inflyttningskommun men stora och fina 
möjligheter att bo eller bygga sjönära. Det finns inget annat än att gratulera alla som kom-
mer till vår fina stad och våra möjligheter att bo bra och fint. Vi behöver det. Det vi också 
behöver är fina rekreationsmöjligheter som bl a Lillängsskogen. Det är en oas för stora 
och små människor och djur. Det är många personer som går i det spår som löper genom 
hela skogsremsan. Barnen från skolan är går till skogen på endast någon minut. Det finns 
inget hinder. Att bygga i den närmsta delen vid Stockholmsvägen kommer att förstöra 
området, även om det är beläget i ytterområdet. Det blir en byggnation som höjer sig över 
allt annat i området. Det blir en byggnation som kommer skugga över många hus i om-
rådet. Det blir en byggnation som ska ”klämmas in” på en mycket liten yta. Är det fint? 
Passar det in? Jag vet svaret och det vet ni också!

2. I tätorten Mariestad har under senare år byggts nytt men också har stora renoveringar 
gjorts på befintliga hus. Hur har det gått med inflyttningen? Försäljning av bostadsrätter? 
Mariehus kämpar på och kommer att få kämpa på betydligt mer om det blir ytterligare 
bostäder i Lillängsspåret. Känns lite underligt! Ska vi inte fundera på vad vi har istället 
för att bygga nytt. Har inga problem med att nya intressenter vill exploatera i Mariestad 
men varför just i Lillängsskogen. Om det ska byggas så bygg där hus passar in och inte i 
Mariestads finaste rekreationsområde.

3. Sjölyckan seglar nu upp som Mariestads finaste nybyggnationsområde och det är och 
kommer att bli det finaste. Säker på det!! På Hemnet går att läsa om radhus och kedjehus 
som går att köpa som bostadsrätt. Är det inte en bra idé att låta dessa bli verklighet och 
sålda istället för att bygga nya lägenheter i ett område där ett hus inte ens passar in.

4. Slutligen ber vi er att tänka om och känna in de synpunkter som kommer till er angåen-
de nybyggnationen i Lillängsskogen.

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen som helhet utgör en viktig plats för 
rekreation och natur. Absolut majoriteten av skogsområdet kommer finnas kvar och en 
mindre del föreslås bebyggas. Kommunen arbetar för att få till nybyggnation, tillväxt och 
fler kommuninvånare och har pekat ut stråket längs Stockholmsvägen som en lämplig 
plats för förtätning av bostäder. Planprocessen innebär att olika intressen vägs samman 
och i detta fall handlar det specifikt om intresset av nya bostäder och bland annat natur- 
och rekreationsintressena på den aktuella platsen. Det är en komplex plan i detta avseen-
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de men kommunen bedömning är att nya bostäder kan tillkomma utan att det påverkar 
grönområdet så pass negativt att det riskerar förlora sin funktion. Investeringsbeslut om 
byggnation görs av byggherrar och inte av Mariestads kommun. 

Theres Moberg och Bobby Hellström
Angående höghus i Lillängsskogen

Vi är mycket besvikna över att det finns planer på att bygga höghus i Lillängsskogen. 
Lillängsskogen används av oss flera gånger i veckan. Vi använder skogen för motion och 
rekreation. Vi är så glada att ha en skog så nära där vi bor som vi och våra barn flitigt an-
vänder. Skogen finns bara på ett par minuters promenad från hemmet. Vi kan inte tänka 
oss hur det skulle vara om skogen försvinner. Då får vi ta bil eller cykel för att ta oss till 
naturen och motionsspår. Våra barn använder skogen både för lek med kompisar på friti-
den men även i förskolan och skolverksamheten används skogen av våra barn, deras kom-
pisar och pedagoger. Varje gång vi vistas i skogen möter vi alltid någon. Skogen används 
av många i vår närhet. Vi anser därför att det är olämpligt att ta bort skogen och bygga 
höghus där. Vi skulle mycket hellre se att motionsspåret rustas upp och att vi återigen får 
ett elljusspår och nytt utegym längs spåret som det var en gång i tiden. Grönområden är 
också viktiga i en stad.

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Therese Andersson 
Har väldigt svårt att förstå hur kommunen vill ta bort våra fina skogsområden överallt för 
att bygga massa bostäder hela tiden.
Gamla cirkusplatsen ser ju bedrövlig ut, bygg där istället om det är nödvändigt att bygga 
nytt överallt.

Kommentarer
Läs första stycket i kommentar för Ada Arenander yttrande ett. 

Att bygga bostäder går i riktining med kommunens översiktsplan och kommunen under-
söker i och med den här detaljplanen planområdets lämplighet för bebyggelse av bostäder. 
Övriga områden blir därför inte relvanta inom den här detaljplanen. 
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Ulf Andersson 
En stor tillgång för Mariestad är dess vackra och artrika naturområden och efter att ha 
tagit del av de planer Mariestads kommun har för Lillängen 2:1 och 6:1, anser jag att det 
vore mycket olyckligt att gå vidare med dessa, då en avsevärd del av ett av Mariestads 
mest värdefulla naturområden med gammal skog skulle gå förlorat. Byggnation i detta 
område skulle såväl förstöra naturen som tillgängligheten till området. Vidare är Lillängs-
skogen ett viktigt närrekreationsområde för en stor del av tätortens invånare men som 
med ovan nämnda planer skulle påverkas mycket negativt.

Kommentarer
Planområdet ligger i utkanten av Lillängsskogen och bedöms inte påverka gammelskogen 
som ligger längre in i skogsområdet.

Virpi Kronlund
Jag röstar NEJ för denna plan att bygga flerbostadshus i Lillängsskogen.
När våra barn hörde oss vuxna prata om denna plan sade de att de vill att skogen ska få 
vara kvar. Denna skog använder vi nästintill dagligen. Det är en oas av grönska och ger 
karaktär till både Högelids- samt Ladukärrsområdet. Det gäller att bevara den lilla grönska 
vi har i vår vackra stad som då både ger liv och energi till växter, djur och människor.
Att få ha en skog med stigar samt ett löpspår nära sitt boende är få förunnat när man bor 
inne i en stad.

Jag röstar för att byggandet sker på annan lämpligare plats, till exempelvis där hundrast-
gården är (bredvid Riksbyggens kontor) eller vid Strandgårdshuset.

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Sammanfattning
Under granskningsperioden har många närboende inkommit med synpunkter på plan-
förslaget och framfört det aktuella områdets värden för natur, rekreation med mera och 
motsatt sig den planerade utvecklingen och bebyggelsen. Enligt plan- och bygglagen ska 
kommunen innan ett beslut om att anta en detaljplan låta samråda och granska planför-
slaget. Vid samråd och granskning redovisar kommunen ett planförslag och ger läns-
styrelsen, lantmäteriet, sakägare, allmänhet med flera möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga 
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användningen av mark och vatten, det är därmed kommunen som, inom vida ramar, 
avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen. 

Kommunen bedömer att Lillängsskogen utgör ett viktigt tätortsnära naturområde för 
boende i Ladukärr, Madlyckan, Högelid, Grangärdet med flera stadsdelar. Lillängssko-
gen är lättilgängligt för många och har ett stort upptagningsområde. I området finns en 
iordningställd motionsslinga på cirka två kilometer, vidare erbjuder området en varierad 
topografi och innehåll. I kommunens översiktsplanering redovisas mål om bostadsför-
sörjning och bostadsbyggande. En av kommunens planeringsprinciper utgår från att 
lokalisera ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse detta för att på ett resursef-
fektivt sätt tillvarata befintlig infrastruktur. Ett utpekat område för detta är Stockholmsvä-
gen som beskrivs ha potential till förtätning i översiktsplanen. Det aktuella planområdet 
ligger i anslutning till Stockholmsvägen och i utkanten av Lillängsskogen. Intresset av att 
utveckla kommunen med nya bostäder i enlighet med översiktsplanen och intresset av det 
tätortsnära naturområdet har övervägts genom detaljplaneprocessen. 

Under arbetet med detaljplanen har olika bebyggelseförslag undersökts, utretts och 
presenterats. Det slutliga förslaget har anpassats utifrån de synpunkter som framkommit 
vid samråd. Bebyggelsen har från samrådsskedet flyttats och minskats i omfattning för att 
minska påverkan på naturområdet. Bebyggelsen har flyttats till utkanten av naturområ-
det vilken bedöms vara det område som blivit mest påverkat av befintlig bebyggelse och 
miljö. Området är mer utsatt för buller och risker kopplade till farligt godsolyckor men 
utredningar visar på att området inte överskrider gällande riktvärden för buller och eko-
nomiskt försvarbara åtgärder för att nå acceptabel risknivå för olyckor med farligt gods 
har hanterats och reglerats i detaljplanen.




