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Detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad 

centralort, Mariestads kommun 

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2019, Kf § 81 beslutat att anta detaljplan 

för Ekuddens camping m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun, vilket 

tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 7 november 2019. Beslutet om att 

anta detaljplanen vinner laga kraft den 28 november 2019. 

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra 

utveckling av Ekuddens camping. 

Samtidigt som planen skapar förutsättningar för utveckling av campingen ska den 

säkerställa friluftslivet och allmänhetens tillgång till området. 

Planområdet omfattar ca 14 ha mark- och vattenområden och ligger i den 

nordvästra delen på halvön Ekudden, ca 1,8 km nordväst om Mariestad centrum. 

Planen omfattar i huvudsak Ekuddens camping och näraliggande områden. 

Kommunfullmäktiges beslut om 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 innan det datum då beslutet om att 

anta detaljplanen vinner laga kraft, 28 november 2019. 

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 
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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. 

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, kyrkogatan 2 i Mariestad 

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

www.mariestad.se (under Bygga & Bo/Stadsplanering/Detaljplanering/Pågående 

detaljplaner/Ekuddens camping m.m.). 

Vid eventuella frågor eller svårigheter att ta del av handlingarna genom 

ovanstående källor nås planenheten via kommunens växel på telefonnummer 

0501-75 50 00. 
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