Samrådsredogörelse
Upphävande av del av detaljplan för Kv. Sprinten,
Mariestad, Mariestads kommun
Augusti 2021

Kontaktuppgifter

Mariestads kommun
Planenheten
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkogatan 2
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet
och kommenteras därefter av kommunen.
1. Länsstyrelsen
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket
4. Räddningstjänsten
5. Västtrafik
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Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget samt överväga dessa i ett tidigt skede av processen. Kommuen ska samråda
om förslag till detaljplan med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och
boende som berörs.
Förslag till upphävande av del av detaljplan för Kv. Sprinten, Mariestad, Mariestads
kommun har varit föremål för samråd under perioden 23 juni 2021 till 21 juli 2021. De
synpunkter som kommit in under samrådstiden samt kommunens ställningstagande och
förslag till förändring av planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i denna
samrådsredogörelse. Av samrådsredogörelsen framgår vilka synpunkter som tillgodosetts
samt vilka kommunen inte kunnat beakta och skälen till detta.

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Precis som vid det tidigare samrådet, syftar detta förslag till upphävandet av del av
detaljplanen för att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20. Det framgår av
det aktuella samrådsremiss att kommunen genomför ett andra samråd på grund av att
ha genomfört mindre korrigering och minskning av de delar av planen som berörs av
upphävandet. Detta på grund av att kommunen har fått mer ingående information från
Trafikverket rörande E20:s nya sträckning.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot det nya förslaget till upphävande utifrån redovisat
avgränsningsområde.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att upphävande enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att förslaget att upphäva angränsade delar av planen berör inte
någon av ingripandegrunder, därför kan det accepteras och inte kommer att prövas av
Länsstyrelsen om det antas.

Kommentarer
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Noteras.

2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra.

Kommentarer
Noteras.

3. Trafikverket
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet
prövas positivt. Antagandebeslut ska skickas till Trafikverket för att fastställande av
vägplan ska kunna ske.

Kommentarer
Noteras.

4. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Noteras.

5. Västtrafik
Västtrafik har inga synpunkter på förslaget att upphäva del av detaljplan för Kv. Sprinten.

Kommentarer
Noteras.
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