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Förslag till ändring av detaljplan för kv. Ärlan, 

Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2019 att förslag till 

ändring av detaljplan för kv. Ärlan, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska 

bli föremål för samråd.  

Syftet med rubricerad planändring är att upphäva gällande tomtindelning för 

kvarteret Ärlan. Detta för att möjliggöra fastighetsreglering av fastigheterna Ärlan 

2 och 4 genom sammanslagning till en fastighet. Planändringen handläggs med 

förenklat förfarande. Nedan redovisas kortfattat processen för planens 

framtagande. 

 Samråd – Under samråd inhämtas information, önskemål och synpunkter 

som berör planförslaget. Under samråd redovisar kommunen ett förslag 

till detaljplan, skälen till förslaget och det planeringsunderlag som har 

betydelse samt hur kommunen avser handlägga ärendet. Syftet med 

samråd är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 

möjlighet till insyn och påverkan. 

 Samrådsredogörelse – Efter samråd sammanställs inkomna synpunkter i 

en samrådsredogörelse. I redogörelsen kommenteras synpunkterna och 

det redovisas hur de tillgodoses. 

 Beslut om ändring – Kommunstyrelsen beslutar om ändring av detaljplan. 

 Laga kraft – Ett beslut om att ändra detaljplanen vinner laga kraft tidigast 

tre veckor efter beslutet om ändring har tillkännagetts på kommunens 

anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet eller 

att länsstyrelsen beslutar att överpröva beslutet. 

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 

07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida 

www.mariestad.se/ärlan. Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom 

ovanstående källor eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel på 

telefonnummer 0501-75 50 00. 

http://www.mariestad.se/ärlan
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Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se eller: 

Mariestads kommun 

Kommunstyrelsen 

542 86 Mariestad 

Synpunkter ska ha inkommit senast 7 januari 2020. Den som inte framfört 

skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga 

beslut om ändring av detaljplanen. 
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