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Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021, Kf § 91 beslutat att anta 
detaljplan för Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 4 oktober 
2021. Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft den 26 oktober 2021. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för detaljhandel, drivmedelsförsäljning, 
tekniska anläggningar, kontor, tillfällig vistelse och parkering. Planen reglerar 
byggnadshöjden inom den östra delen av planområdet till 17 meter och övriga 
delen av planområdet till 10 meter.  

Planområdet är cirka 13 hektar stort. 

Planområdet ligger söder om Handelsområdet Haggården i södra delen av 
Mariestads centralort. Planområdet angränsar i söder till E20, öst till 
Göteborgsvägen, i norr till Haggårdens handelsområde och i väster till 
bostadsfastigheter längs med Hindsbergsvägen.  

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas hos mark- och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet skall dock skickas till 
Mariestads kommun. Överklagandet kan skickas med e-post till 
info@mariestad.se eller brev till: 

Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen 
542 86 Mariestad 

Överklagandet skall ha inkommit till kommunen senast den 25 oktober 2021. 

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglag (2010:900) får ett beslut om att anta en 
detaljplan endast överklagas: 

• av den som före utgångstiden av granskningen skriftligen har framfört 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 
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• om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon, eller  

• om planen inte tillkommit i laga ordning 

Överklagandet ska vara skriftligt, det skall framgå vilket beslut som överklagas och 
skälen till överklagandet. I överklagandet skall framgå vem som är klagande samt 
kontaktuppgifter. 

Upphävandet av detaljplanen finns tillgänglig på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i 
Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens 
hemsida www.mariestad.se/leksberg101 . 
 
Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för 
frågor, kontakta planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 
00 eller e-post info@mariestad.se.  
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