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Kommunfullmäktige 

Kf § 118 Dnr 2019/00492 

Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, 
Dala, Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, Ks § 6/20, att ge planenheten 
i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 
Mariestads kommun. Bakgrunden till planuppdraget var en fördjupad 
undersökning om området vid Lekevi kunde utvecklas med nya bostäder 
tillsammans med ett helhetsgrepp för utveckling av idrottsområdet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i enlighet 
med den inriktning som redovisas i översiktsplanen. Förslaget till detaljplan 
möjliggör cirka 50 nya bostäder i villor, par-, rad-, kedje- och flerbostadshus. 
Planområdet omfattar knappt nio hektar mark och är beläget i den sydvästra 
delen av Mariestad, cirka två kilometer från stadens centrum   

Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 22 juni 
2022 till 28 juli 2022. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande och utgör underlag för utformningen av 
antagandehandlingen.  

Antagandeförslaget har från granskningsskedet kompletterats med en 
fågelinventering, detta för att redovisa planens påverkan på fågellivet. Resultatet 
av fågelinventeringen har inte fått någon påverkan på utformningen av planen.  

Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och 
bygglag (2010:900).  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av staden och anpassning till befintliga 
miljömässiga värden har gjorts vilket uttryckts genom att allmänna platser för 
natur avsatts i planen. Dessa markområden kan användas för rekreation, 
utevistelse och lek. Vidare fungerar de som spridningskorridorer för djur- och 
växtliv samt tillfälliga översvämningsytor vid skyfall. Planområdets lokalisering 
med närhet till centrum, skola med mera och ett i planen föreslaget utbyggt 
gång- och cykelnät främjar hållbar mobilitet.  

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av staden och möjliggör nya bostäder för nya 
och befintliga kommuninvånare. I planen har allmänna platser för natur lagts ut 
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för att upprätthålla en grönstruktur i området och kunna användas för 
utevistelse, rekreation med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har uppgått till cirka 450 000 kr och 
inkluderar inte personalkostnader på planenheten. Samtliga kostnader har 
hanterats inom planenhetens budgetram. I samband med att detaljplanen 
genomförs och byggnation sker kommer planenheten få intäkter i form av 
planavgifter, dessa är budgeterade till cirka 750 000 kr (2022 års prisnivå).  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Karin Reboli (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 170/22 

Protokollsutdrag Ksau § 272/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-14 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Protokollsutdrag Ks § 6/20 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-03-04 

Naturvärdesinventering Horn 2:51 

PM arkeologisk utredning 

Dagvattenutredning 

PM Skyfallsanalys 

PM Skyfallsplan 

Bulleranalys 

Fågelinventering 

 

Expedieras till: 
Planchef, Adam Johansson 
Planarkitekt, August Eriksson 
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