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ANTAGANDEMEDDELANDE

Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad
centralort, Mariestads kommun
Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, Kf § 92, beslutat att anta
detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads kommun,
vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 5 december 2017. Beslutet att
anta detaljplanen vinner laga kraft 26 december 2017.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för etablering av i huvudsak
industri, handel, lager, bilservice och liknande verksamheter inom del av
fastigheten Sund 4:6.
Planområdet omfattar ca 10,74 ha åkermark och gränsar i norr till Västerängs
industriområde, i öster till Sandbäcksvägen, i söder och väster till åkermark.
Sydost om planområdet ligger trafikplats Ullervad och E20 ligger ca 150 meter
söder om planområdet.
Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan kan överklagas hos
mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun
som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen är:
Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad
Eventuellt överklagande skall ha inkommit innan det datum då beslutet om att
anta detaljplanen vinner laga kraft (se ovan).

Sida: 2 (2)

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 granskningstiden skriftligen har framfört
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda



om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon eller



om planen inte tillkommit i laga ordning

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till
överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer
och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens
beteckning.
Vid eventuella frågor eller svårigheter att ta del av handlingarna genom
ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på
telefonnummer 0501-75 50 00.
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