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Upphävande av detaljplan för kv Sprinten och för del 
av stadsplan för Mariefors
Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2018 att förslag till upphävande av detaljplan för 
kv. Sprinten och del av stadsplan för Mariefors ska bli föremål för samråd.

Syftet med upphävningen av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi 
Mariestad. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas 
som oplanerad mark, vilket då gör marken tillgänglig för Trafikverket att ianspråkta för vägan-
damål. 

Planområdet ligger i södra delen av Haggårdens industriområde och angränsar i söder och väst 
till E20 och trafikplats Haggården. Planområdet angränsar i norr Haggårdens industriområde 
och väst till vattendraget Tidan. Planområdet utgörs av fyra fastigheter: Sprinten 1, 2, 4 samt 
Leksberg 10:1 och omfattar cirka 43 000 kvm.

För att effektivisera processen föreslås att båda planerna upphävs i samma handling med ett 
enkelt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Processtegen vid ett 
förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas 
nedan: 

• Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. 
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget samt att ge möjlighet till insyn 
och påverkan.

• Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsre-
dogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

• Antagande - Planen antas av kommunfullmäktige.
• Laga kraft – Beslutet att upphäva detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter 

att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsätt-
ning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva 
beslutet. 
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Planförslaget finns utställt 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). Vid svårighet att ta del av planhand-
lingarna genom dessa källor eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel på 
telefonnummer 0501-75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alter-
nativt med brev till:

Mariestads kommun Kommunstyrelsen 542 86 Mariestad

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast 28 september 2018.


