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

1. Länsstyrelsen, 2022-05-18
2. Lantmäteriet, 2022-05-02
3. Trafikverket, 2022-05-03
4. Statens geotekniska institut, 2022-05-12
5. Tekniska nämnden, 2022-05-17
6. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-05-17
7. Räddningstjänsten östra Skaraborg, 2022-04-26
8. Västtrafik, 2022-05-05
9. Ellevio, 2022-05-18
10. Yttrande 1, 2022-05-17
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Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för 
avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att lämna 
synpunkter. Den första möjligheten att lämna synpunkter var i samband med samrådet 
som pågick under perioden 2021-03-17 till 2021-04-15.

Förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, Mariestads kommun har varit föremål 
för samråd under perioden 25 april 2022 till 18 maj 2022. De synpunkter som kommit in 
under granskningstiden samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av 
planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av 
granskningsutlåtande framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen 
inte kunnat beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen

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. Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver bearbeta/
komplettera planförslaget vad gäller prövningsgrunden för hälsa och säkerhet – skyfall 
innan planförslaget antas. Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras vad gäller 
prövningsgrunden MKN vatten under förutsättning att dagvattenhanteringen säkerställs 
och tydliggörs i planhandlingarna.

Sedan samrådsskedet har kommunen bearbetat planförslaget och har bland annat 
tagit fram en geoteknisk utredning, markteknisk undersökningsrapport samt en 
skyfallsutredning, vilket Länsstyrelsen anser är positivt.

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte följs
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik

Länsstyrelsen befarar dock att: 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
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människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Hälsa och säkerhet - skyfall
Kommunen har tagit fram en skyfallsutredning vilket Länsstyrelsen anser är positivt. 
Utredningen förutsätter en given placering av byggnad, nära – men inte på lågpunkten i 
sydvästra hörnet. På plankartan har kommunen hanterat detta genom att i det sydvästra 
hörnet av detaljplanen reglera lägsta golvnivå. Detta riskerar dock, enligt Länsstyrelsens 
bedömning, att lågpunkten fylls igen, vilket får följden att vattenvolymen som tidigare 
samlades där, istället kommer hamna någon annanstans. Detta scenario har inte belysts i 
skyfallsutredningen. Kommunen bör antingen beskriva vad som händer om lågpunkten 
tas bort, alternativt reglera planen på ett sådant sätt att lågpunkten inte försvinner (om det 
kan orsaka problem för omgivningen).

Synpunkter på granskningshandling

Dagvatten
Kommunen har kompletterat planhandlingarna med en beskrivning av MKN vatten och 
dagvatten. I planbeskrivningen redogörs att dagvatten ska avledas till det kommunala 
dagvattennätet som leds mot Tidan samt att lokalt omhändertagande av vatten förordas. 
Marken inom planområdet bedöms ha god infiltrationsförmåga och att dagvatten kan 
omhändertas lokalt inom fastigheten, exempelvis genom stenkista eller liknande. I den 
geotekniska utredningen framgår dock att möjlighet till lokal infiltration av dagvatten är 
liten då berg förekommer relativt ytligt. Det framgår att endast nederbörd på gräsytor och 
liknande bedöms infiltreras ner i marken samt att övrigt dagvatten leds till det kommunala 
dagvattennätet. Länsstyrelsen ställer sig därför frågande till kommunens ställningstagande 
att marken bedöms ha god infiltrationsförmåga.

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga och säkerställa hur fördröjning 
av vatten med lokalt omhändertagande ska genomföras inom planområdet innan vatten 
når dagvattennätet. Länsstyrelsen anser att en tillfredsställande dagvattenhantering bör 
säkerställas genom reglering på plankartan. Även om planområdet är litet kommer 
exploateringen att medföra en större mängd dagvatten från tak och hårdgjorda ytor 
som behöver fördröjas och renas innan det släpps på det kommunala dagvattennätet, 
alternativt tillåts infiltreras i mark som reserveras och utformas för detta ändamål. 
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen följer Policy för hantering av dagvatten i Mariestads 
kommun.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Vid eventuellt ingrepp i det biotopskyddade området inom planområdet (mur med 
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allé) som skyddas genom det generella biotopskyddet via förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken, krävs dispens hos länsstyrelsen.

Kommentarer
Skyfallsutredningen har inför antagande kompletterats med information om vad som 
händer i det fall lågpunkten fylls igen.

Ett förtydligande kring hur vatten fördröjs lokalt har tillförts planhandlingarna inför 
antagande.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade april 2022) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Även om detaljplanens syfte enbart är att ändra den befintlig användningen inom 
Tidavad 4:16 så bör det finnas ett genomförandeavsnitt där de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska genomförande frågorna redovisas. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)

SKRIVNING OM VILKA FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD SOM TILLÄMPAS
Nu när det i tillämpas olika föreskrifter olika detaljplaner beroende på när planstart var så 
kan det vara bra att i planbeskrivningen redovisa vilka föreskrifter och allmänna råd som 
följts. BFS 2014:5 eller BFS 2020:5-6 Om planen även följer föreskrifterna och allmänna 
råden om digital planbeskrivning enligt BFS 2020:8 är även det bra att notera.

Kommentarer
Ett genomförandeavsnitt har lagts till i planbeskrivningen inför antagande.

Information om planstart och vilka föreskrifter som var gällande vid tidpunkten för detta 
har lagts till i planbeskrivningen inför antagande.
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Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande rubricerat ärende. Syftet 
med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.
Trafikverket är väghållare för väg 2931 samt för parallell gång och cykelväg. 
Årsmedelsdygnstrafiken för väg 2931 uppmättes år 2011 till 350 fordon varav 15 tunga 
fordon.

Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig över planförslaget i samrådsskedet (TRV 2021-35945, daterat 
2021-03-24) och framförde då synpunkter gällande trafikalstring, prickmark samt 
komplettering av planbeskrivning med upplysning om att tillstånd krävs för väganslutning.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket noterar att kommunen har tagit till sig Trafikverkets tidigare synpunkter från 
samrådsskedet och utifrån det gjort justeringar och förtydliganden av planhandlingarna. 
Trafikverket har därmed inga synpunkter på planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

SGI
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är 
daterat 2021-04-09, dnr. 5.2-2103-0229. 

SGI finner att våra rekommendationer har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, 
inga invändningar mot planförslaget. 

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande 
detaljplan för Tidavad 4:16 och har inget att erinra avseende planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat planförslag.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

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

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för Tidavad 4:16. Mariestads kommuns diarienummer 
KS 2020/440. Kommunen har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter och justerat 
texten om kollektivtrafik. 

Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Kommentarer

Kommunen noterar informationen.

Ellevio
Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Vi har flera ledningar och en 
nätstation (transformatorstation) inom planområdet.

Våra ledningar behöver planstöd, plankartan behöver därför kompletteras med u-område 
inom de ledningsrättsområden som redovisas i grundkartan. U-område ska vara 4 meter 
brett med ledningen i mitten.
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Vår nätstation har inte planstöd då den delvis står inom prickat område och det, enligt 
planbeskrivningen, med hänvisning till trafiksäkerheten.
Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, 
detta kan utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs ytterligare tre meter 
byggnadsfritt område, totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den 
femmeterszonen får inga byggnadsdelar finnas, detta med anledning av brandrisk. De 
ytterligare tre metrarna, från arbetsområdet, kan utgöras av E-område eller av prickad 
mark. E-området behöver vara åtkomligt med lastbil.

Om ny station ska placeras väster om befintlig station innebär det att E-området behöver 
utökas väster ut eller så behöver andra åtgärder vidtas för att säkerställa att ingen byggnad 
placeras inom 5 meter från ny stationsplacering.

Kommentarer
Nätstationen får fortsatt finnas kvar inom på den plats den ligger idag tills det att den 
ersätts. Då måste den förläggas utanför prickat område.

Inför antagande har markreservat för ledningarna samt ett område som inte får bebyggas 
runt E-området tillförts planhandlingarna.

Yttrande 1
Som närmast markägare anser vi att en byggnation på 8 st. ettor inte är vad bygden 
behöver, utan större lägenheter för t.ex. barnfamiljer. Det skulle stärka bygdens 
utveckling.

Vi saknar utvärdering från Länsstyrelsens synpunkter ang, risk för översvämning 
åtgärder trafiksäkerhetsproblem, beskrivning geologiska och geotekniska förhållanden 
samt påverkan av miljökvalitetsnormer för vatten, i flera fall handlar det om krav på 
redovisning, (citerat från TSL 26 april 2021.)

Som vi i tidigare synpunkter skrivit, står vi fast i att våran privata framfartsväg ej belastas 
med någon som helst trafik eller används som parkering.

Då detta bolag som köpt fastigheten, redan har andra fastigheter i byn som står och 
förfaller. Bolaget har även fastigheter i andra orter i Skaraborg där gamla har det kallt och 
det regnar in. Trots många påpekande har det inte gjorts några åtgärder. Hur kommer det 
då bli här?
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Det finns outhyrda lägenheter i de fastigheterna som dom äger här, och det finns ingen 
efterfrågan av små lägenheter.

Trodde alla skulle ha möjlighet till sociala värden enligt utredningen som finns, både för 
oss grannar och ev. de boende i lägenheterna. 
Värdet på våra fastigheter kommer att sjunka om det byggs lägenheter där.

Tidigare har bolagets vaktmästare varit inne på våran tomt och sågat ner grenar på våra 
träd. Dom har ej yttrar sig när de blivit tillfrågade, fast de har haft möjlighet till detta 
Liljeskog Bostad AB. (se beslut från 20210408 från Länsstyrelsen)

Kommentarer
Enligt kommunens översiktsplan är ambitionen att bostadsbyggandet ska öka i hela 
kommunen därför bedömer kommunen det fortsatt som positivt att ett bostadsföretag ser 
utvecklingspotentialen i Tidavad samtidigt som det möjliggör för befintliga byggnader att 
komma till användning. Olika storlekar på bostäder samt olika upplåtelseform möjliggörs 
medan byggnadens maximala storlek samt höjd regleras i planen. 

Kommunens ställningstagande kring länsstyrelsens yttrande från 2021-04-26 finns att ta 
del av i samrådsredogörelsen som är en del av granskningshandlingarna. Denna handling 
finns på kommunen hemsida: www.mariestad.se/tidavad416.

Utfart från Tidavad 4:16 till allmän väg kommer enligt planbeskrivningen ske norr om 
fastigheten via enskild väg (Tidavad S:2). Den privata infarten till Tivadad 21:1 påverkas 
således inte.

Enligt kommunens bostadsbyggnadsprogram finns en hög efterfrågan på bostäder i hela 
kommunen. För att möta efterfrågan krävs det att attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
byggs. Ett par riktlinjer för detta är att förtätning och ny bebyggelse i första hand ska 
ske på hårdgjorda ytor, i närhet till redan etablerade bostadsområden eller befintlig 
infrastruktur istället för att ianspråkta oexploaterad naturmark. Kommunen bedömer med 
hänsyn till detta att Tidavad 4:16 är en lämplig plats för avsett ändamål. 

Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att bedöma framtida värdeförändringar.

Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att svara på frågan vem som får såga ner träd 
eller ej.




