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Detaljplanens syfte 

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

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3 villken är ungefär 1500 kvm och är belägen 
i centrala Mariestad. Planområdet är beläget söder om Kungsgatan, väster om Västra skol-
gatan, norr om Trädgårdsgatan och öster om bebyggelse på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Här redovisas en bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Naturvärden
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv Vänern. Planområdet är beläget 
inom tätbebyggt område och saknar betydelse för riksintressets syfte. Planområdet omfat-
tas även av strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra götaland och värdetrakt för 
skärskilt skyddsvärda träd. Inom planområdet saknas träd och större växtlighet vilket gör 
att området saknar betydelse för naturvårdsintressen. 

Kulturvärden
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård Mariestad [R17]. Syftet med 
riksintresset är att bevara det sena 1800 talets esplanadstadsideal, med sluten stenhusbe-
byggelse uppförd kring sekelskiftet 1900. Området omfattas även av fornlämning för Be-
byggt stadslager. I centrala delar av Mariestad kan det påträffas kulturlager från 1500- och 
1600-talet. Planområdet är redan bebyggt och nya utgrävningar är idag inte aktuellt. 

Området ligger även inom kulturmiljövård för Tidan, området är dock inte speciellt utpe-
kat som viktigt kulturminne. 
 
Översvämning
Vid ett eventuellt 100 årsregn är maxdjupet på Kungsgatan utanför planområdet beräknat 
till 0,5- 1 meter. Tidans beräknade högsta flöde skulle påverka planområdets sydligaste del 
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utan att nå den nuvarande bebyggelsen. Vid en eventuell nybyggnation inom planområdet 
är det av vikt att översvämningsriskerna beaktas och lämpliga åtgärdet vidtas. 

Trafik
Planområdet har infart från Trädgårdsgatan, i övrigt har planområdet fasad direkt mot 
Kungsgatan och Västra skolgatan. 

VA, el, dagvatten
Planområdet är redan bebyggt och nuvarande anslutningar till VA-, el- och dagvattennätet 
bedöms som tillräckliga. 

Planeringsunderlag och utredningar
Till planen hör undersökning om betydand miljöpåverkan. 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) har tagits fram och bi-
fogas planen. Kommunens bedömning är att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
tas fram i planarbetet och planens genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Upphävande av strandskydd
Kommunen avser upphäva strandskydd i detaljplanen. Kommunen åberopar 7 kap. 18 c § 
punkt ett MB som särskilt skäl. 

Planområdet är idag bebyggt och ingår i en kvartersstruktur. Kommunen bedömmer att 
området därför saknar betydelse för strandskyddets betydelse.  

Buller
2018-08-13 uppmättes årsdygstrafik på Kungsgatan till 3358 fordon. Hastighetsgränsen 
på Kungsgatan är 30 km/h vilket enligt beräkningsmodellen ”Hur mycket bullrar vägtrafi-
ken?” genererar 59 dBA 10 meter från vägmitt. 

Boverkets rekomendationer är att trafikbuller inte ska överstiga 60 dBA ekvivalent ljudni-
vå vid en bostadsbyggnads fasad. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeret gäller 
65 dBA. Vid en bostadsbyggnation är detta viktigt att beakta och planera lägenheterna så 
att alla boende får en tillräckligt god ljudmiljö. 
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Nedan motiveras och förtydligas ett urval av föreslagna planbestämmelser. 

C- Centrum (4 kap.5 §1 st3 p)
Centrum är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för kombinationer av 
handel, service, samlingslokaler eller andra verksameter som ligger centralt och ska vara 
lätta att nå. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra fortsatt användning av lokalerna 
för verksamheter i ett centralt läge. 

B- Bostäder (4 kap.5 §1 st3 p)
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som tillåter olika former av boende av 
varaktig karaktär. Även kompliment till bostäder, som t.ex. förråd eller garrage ingår i be-
stämmelsen Bostäder. Kommunen vill genom denna bestämmelse möjliggöra för byggna-
tion av bostäder i en central miljö inom hela eller delar av planområdet.  

K- Kontor (4 kap.5 §1 st3 p)
Användningsbestämmelsen kontor tillämpas för områden för kontor, konferenslokaler 
och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Denna bestämmelse ska möj-
liggöra för att lokaler inom planområdet ska kunna brukas för kontorsverksamhet och 
öka bredden på möjlig användning för ägare eller hyresgäster inom fastigheten. En bredd 
i planbestämmelser inom ett område minskar risken att lokaler står obrukade. 

GATA (4 kap. 5 § 1 st 2 p)
Inom planområdet kommer det ingå planbestämmelser om Gata. Gatan är idag redan 
utbyggd och planbestämmelsen behövs för att tydligare illustrera det utfartsförbud som 
planen förslår mot Kungsgatan och del av Västra skogsgatan. 

Högsta byggnadshöjd är 8,0 meter (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
Högsta byggnadshöjd reglerar byggnadens höjd från marken till skärningen mellan fasad-
plan och ett takplan med 45 granders lutning. Planen bestämmer byggnadshöjden till 8 
meter för att motsvara nuvarande höjdsättning och harmoniera med omgivande bebyggel-
se. 

Utfartsförbud (4 kap. 9 §)
Utfartsförbud läggs mot Kungsgatan och del av Västra skogsgatan närmast korningen 
mot Kungsgatan. Utfartsförbudet ska säkerställa att inga utfarter tillkommer inom detta 
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område då kommunen bedömmer att ut trafiksäkerhetssynpunkt bör nya utfarter anläggas 
mot Trädgårdsgatan eller nedre delen av Västra skogsgatan. 

f1 (4 kap. 16 §)
Byggnader ska utformas och anpassas med hänsyn till befintlig bebyggelsemiljö. Bebyg-
gelsemiljön definieras utifrån riksintresset för kulturmiljövård Mariestad [R17]. Balkonger 
bör uppföras mot en innergård för att behålla den sammanhängande gatufasaden. 

Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för den allmänna plats som finns inom planområdet. Den 
allmänna platsmarken består av gata för vilken kommunen är väghållare. 

Ansvar för utbyggnad och drift

Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruk-
tur
Kommunen är ansvarig för utbyggnad och drift av allmän platsmark inom planen. Idag är 
området redan bebyggt och gata och annan infrastruktur redan uttbyggd, men vid even-
tuella ombyggnationer av allmän platsmark är det kommunen som är ansvarig för gatan 
och dess underhåll. För utbyggnad och drift av el, fiber och fjärrvärme ligger ansvaret hos 
VänerEnergi AB. 

Utformning och förvaltning av allmän plats
Planområdet innefattar endast allmän plats i form av redan utbyggt gaturum. Denna 
kommer fortsatt driftas av kommunen. 

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Påverkan på gällande planer
Detaljplanen ersätter de delar som berörs av stadsplan för KV TRANAN (16 -MAF-
1251) och stadsplan för Gamla staden (16-MAF-1021).




