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Planprogram för Norra infarten, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 
 

I samband med att kommunen köpte skogsfastigheten Brodderud 3:6 (Lyckan) i 
Krontorp under hösten 2019 beslutades att det skulle tas fram ett planprogram för 
hur området vid Norra infarten till Mariestad, med direkt närhet till E20, skulle 
kunna utvecklas.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 maj 2020 att 
ett förslag till planprogram för Norra infarten ska samrådas. 
 
Planprogrammet syftar till att möjliggöra utveckling av området vid Norra infarten 
genom att utreda markanvändning för verksamheter, lager, drivmedelsförsäljning, 
handel och bostäder. I kommunens översiktsplan pekas områden vid infarterna ut 
som viktiga områden med potential till utveckling. 
 
Programområdet utgör till största delen skogsmark och gränsar i norr till 
fastigheterna Berga 2:7, Berga 2:11 och Berga 4:7, i öster till E20, i söder till 
återvinningscentralen Bångahagen och i väster till Marieforsleden.  
 
Planprogrammet tas fram för att ligga till grund för framtida detaljplanearbete. 
Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. 
Planprogrammet tas fram enligt följande process: 
 

 Samråd – dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet 
med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att 
ge möjlighet till insyn och påverkan. Handlingarna revideras därefter när 
synpunkterna bedöms förbättra förslaget. 

 Godkännande av Kommunfullmäktige 
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Den 6:e februari 2020 bjöd kommunen in boende, verksamma och allmänheten 
till ett dialogmöte för att informera om planerna för området samt ge möjlighet att 
lämna synpunkter och idéer som underlag för det fortsatta planeringsarbetet. 
 
Vid vanliga förhållanden hade kommunen på nytt bjudit in boende, verksamma 
och övriga för att vid ett samrådsmöte redovisa planförslaget och ge möjlighet till 
att ställa frågor och ge synpunkter. Under rådande förhållande är det dock tyvärr 
inte möjligt.  

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. På grund av 
covid – 19 har stadshuset begränsade öppettider. Stadshuset är öppet vardagar kl. 
8:00 – 12:00. Planförslaget finns även utställt på Mariestads stadsbibliotek, 
Drottninggatan 12 i Mariestad. Stadsbibliotekets öppettider under maj är: 
måndagar – torsdagar kl. 10.00 -19.00, fredagar 10.00 -18.00, lördagar 10.00 -14.00 
och söndagar 12.00 – 16:00 Stadsbibliotekets öppettider under juni – juli är: 
måndag – fredag 10.00 – 18.00 

Alla handlingar finns även på www.mariestad.se/norrainfarten 

Vid svårighet att granska planhandlingarna genom ovanstående källor, kontakta 
planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501 – 75 50 00. 

 
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till: 
info@mariestad.se alternativt via brev till: 
Mariestads kommun  
Kommunstyrelsen 
542 86 Mariestad 

 

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 9 juli 2020. 
 
 
 

 

 
 

 


