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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 april 2019 att rubricerat förslag 

till upphävande av del av detaljplan ska bli föremål för samråd.  

Syftet med upphävandet av delen av detaljplanen är att möjliggöra den planerade 

ombyggnationen av E20, vilket är ett högt prioriterat projekt för Mariestads 

kommun.  

Planområdet är beläget i den östra delen av Mariestads centralort, söder om trafikplats 
Brodderud. Planområdet för Bångahagen m.m. avgränsas i öster av E20:s befintliga 
dragning, i väster av Marieforsleden och i norr av Stockholmsvägen och omfattar cirka 
 125 hektar. Dock är det endast en ytterst begränsad del av detta område inom vilket planen 
ämnas upphävas – i huvudsak allra längst österut mot E20:s befintliga sträckning – 
omfattande knappt 8 hektar.  

Huvudsyftet med den i området nu gällande detaljplanen är avfallsdeponi och området 
inom vilken detaljplanen ämnas upphävas är i plankartan definierat som naturmark, vilken 
har haft till syfte att fungera som insyns- och störningsskydd mellan deponiverksamheten 
och vägområdet. Då deponin inte längre är i bruk, utan skall sluttäckas inom de närmaste 
åren, för att på sikt presumtivt omvandlas till en solcellspark bedöms vikten av denna 
visuella barriär ha minskat.  

Upphävandet av delen av detaljplanen är endast av administrativ art, och saknar fysiska 
konsekvenser – när beslutet om upphävandet har vunnit laga kraft kommer den berörda 
marken att hanteras som ej planlagd mark och styras av samma lagar som annan oplanerad 
mark.  

Kommunen avser att upphäva delen av detaljplanen med ett förenklat standardförfarande 
enligt reglerna i PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1:a januari 2015, vilket innebär att 
processen förkortas genom att granskningsskedet tas bort. Detta förfarande kan begagnas 
ifall upphävandet av detaljplanen är:  

• förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, 
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• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller 

• inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Vidare måste detaljplanens genomförandetid ha gått ut. 

Kommunen gör bedömningen att aktuellt upphävande av del av detaljplanen för 

Bångahagen m.m. uppfyller ovanstående kriterier. Notera därför att samrådet således är det 

enda tillfälle som ges för att göra yttranden och lämna synpunkter rörande förslaget. 

Planen finns tillgänglig på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad (vardagar 7.45 - 16.30). 
Samtliga handlingar finns även på www.mariestad.se (under Bygga & 
Bo/Stadsplanering/Detaljplanering). 

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: 

Kommunstyrelsen 

Mariestads kommun 

542 86 Mariestad 

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 4 maj 2019. 

 

 

PLANENHETEN 

mailto:info@mariestad.se

