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Samråd om behovsbedömning tillhörande Program till 
detaljplan för Mariesjö i Skövde kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-05-22 för samråd 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar

Om ärendet
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning som 
har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt 4 
kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för program till detaljplan för Mariesjö i 
Skövde kommun.

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att förslaget kan komma att innebära betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Samråd har redan hållits med 
Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning.
Länsstyrelsen anser att kommunens redovisade avgränsning och omfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen är relevant och uppfyller kravet på en godtagbar 
miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunen har listat de utredningar eller liknande som Länsstyrelsen anser 
behöver tas fram. Det bör poängteras att den samlade riskbilden behöver framgå 
om det är flera riskkällor som påverkar planområdet (t.ex. två farligt godsleder eller 
bensinstationer).

Länsstyrelsen vill upplysa om att bullerutredningen även bör omfatta lågfrekvent 
buller med tanke på bangården. 

Vidare bör luftkvalitén beaktas i planprogrammet.  

Gällande strandskyddet måste kommunen beskriva vilket särskilt skäl för 
upphävande av strandskyddet är i de kommande planarbete och motivera 
detta.

Det ska redovisas kända (från Artportalen eller andra källor) eventuella 
förekomster av skyddade arter. En översiktlig naturinventering ska göras för 
att identifiera eventuella biotoper med goda förutsättningar för förekomst av 
skyddade arter. Identifierade biotoper behöver inventeras närmare om de 
påverkas genom planen. Om man avstår från att närmare inventera t.ex. ett 
”groddlämpligt” dike bör det finns en kvalificerad bedömning att biotopen 
trots allt bara har ringa betydelse för skyddade arter. Innan fältarbete kan 
lämpligen Artportalen kollas och kontakt tas med lokala föreningar som kan 
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ha kunskaper om flora och fauna i området. Utifrån ett sådant underlag och 
en besiktning av området kan man avgöra vilken ambitionsnivå som är 
rimlig i fältinventeringen.  Observera dock att avsaknad av uppgifter i 
Artportalen och hos lokala föreningar inte behöver innebära att skyddade 
arter saknas.

Kommunen ska också beskriva varför de rödlistade arterna de uppgett inte 
bedöms beröras av planen.

Bra att kommunen tänkt att beakta de större träd som finns inom 
planområdet så dessa inte skadas. Enligt behovsbedömningen verkar det 
finnas en biotopskyddad allé vid Mariesjö gården. Kommunen bör även titta 
på om det finns särskilt skyddsvärda träd inom programområdet. Med 
särskilt skyddsvärda träd menas:

 Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det 
smalaste stället under brösthöjd.

 Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 
år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.

 Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i 
brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Kulturhistoriska värden bör utredas för att kunna beaktas i planen.
Skyddsbestämmelser, rivningsförbud och/eller q, ska användas för att säkerställa 
kulturhistoriska värden. Det gäller bland annat kända värden som tegelbruket, före 
detta huvudbyggnaden till stadsländeriet Mariesjö och högskolan.
Kulturhistoriska värden ska tas tillvara i planerandet av stadsbilden, parkområden 
och andra grönytor.   

I detta beslut har arkitekt Mehdi Vaziri varit föredragande och beslutande. I den 
slutliga handläggningen har även, Martin Svensson, Naturavdelningen, Therese 
Byström, Miljöskyddsavdelningen, David Berger, vattenavdelningen, Elisabet 
Orebäck Krantz, Carin Nero, Samhällsavdelningen samt Stefan Gustafsson, 
Landsbygdsavdelningen, medverkad.

Mehdi Vaziri

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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