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Detaljplan för Tranan 3, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun 

Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, Kf  § 86, beslutat att anta Detaljplan för 
Tranan 3, Mariestads centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i 
Stadshuset den 7 oktober 2020. Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft den 29 oktober 
2020. 
 
Syftet med detaljplanen är att utöver den befintliga användningen centrumverksamhet även 
möjliggöra iordningställande av bostäder. 
 
Fastigheten används idag för kontorsverksamhet och fastighetsägaren avser ställa 
om delar av lokalytorna till bostäder - detta medger inte gällande plan för 
fastigheten och denna behöver således ersättas med en ny detaljplan.  

Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3 samt del av fastigheten Gamla staden 
6:1. Området är cirka 1500 m2 stort och beläget i centrala Mariestad, söder om 
Kungsgatan, väster om Västra Skolgatan, norr om Trädgårdsgatan och öster om 
bebyggelse på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Förslaget till detaljplan har upprättats med ett standardförfarande enligt reglerna i 
plan- och bygglagen (2010:900) och varit föremål för samråd under vintern 2020 
och granskning under våren 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
särskiltutlåtande respektive ett granskningsutlåtande. 

Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan kan överklagas hos 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun. 
Adressen är: 

Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen 
542 86 Mariestad 

Eventuellt överklagande skall ha inkommit till kommunen senast den 28 oktober 
2020. 
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Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (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. 

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 
07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida: 
mariestad.se/tranan3 .   

 Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för 
frågor, kontakta planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 
00. 
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