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Förslag till detaljplan för ändring av detaljplan för kv. Ärlan, Mariestad centralort, Marie-
stads kommun har varit föremål för samråd under perioden 12 december 2019 till 7 janu-
ari 2020. De synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas och kommenteras i 
denna samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar förljande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Förändringar i fastighetsindelning
Tomtindelning för fastigheterna Ärlan 3 och 4, fastighetsplan T231 från 1952-02-05 
föreslås upphävas med administrativ bestämmelse i plankartan. Detta innebär att det efter 
planändringen blir möjligt att fastighetsreglera genom lantmäteriförrättning. 

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planändringen.

Det är fastighetsägaren som ansöka om och bekosta fastighetsreglering hos lantmäteriet.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot ändring av detaljplanen i syfte att upphäva tomtind-
elningen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövnings-
grunderna.
• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
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• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd (MB 7kap)
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik

Länsstyrelsen anser inte att ett upphävande av tomtindelningen enligt förslaget är i kon-
flikt med några av ovannämnda kriterierna.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer
Noteras.

Lantmäteriet

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras

Förtydliga ändringen i karta och planbeskrivning
Tomtindelningen är en särskild plan inom område för stadsplan. Om stadsplanens be-
stämmelser ska fortsätta gälla, innebär det att upphävande av tomtindelning ska redovisas 
som en ändring i den befintliga stadsplanen. Enligt Boverkets råd ska ändringen redovisas 
i den befintliga plankartan (i detta fall stadsplanekartan). I detta fall har ingen ändring 
redovisats den befintliga stadsplanekartan. Det bör kompletteras så att det tydligt framgår 
vilket område som berörs av tomtindelningen och därmed av ändringen. Det bör tydligt 
framgå med namn och beteckning vilken tomtindelning som avses att upphävas.

En av konsekvenserna som anges i planbeskrivningen är att det efter planändringen blir möjligt 
att fastighetsreglera genom lantmäteriförrättning.
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För att förstå ovanstående och ev. övriga konsekvenser av upphävande av tomtindelning-
en, kan det förslagsvis förtydligas i planbeskrivningen vad en tomtindelning är och hur 
den påverkar området idag. En tydlig motivering till varför tomtindelningen ska upphävas, 
och vilka effekter upphävandet medför.

Vad händer med bestämmelserna i stadsplanen, och vad som är tänkt att gälla i framtiden?

Delar av planen som bör förbättras

Markägoförhållanden
I planbeskrivningen skulle det kunna tas upp hur markägoförhållandena ser ut i området.

Kommentarer
Plankartan har kompletterats med en markering som redovisar vilken del av planområdet 
som berörs av aktuell tomtindelning som föreslås upphävas. Hela tomtindelningen före-
slås upphävas. Beskrivning av bestämmelsen har kompletterats med lantmäteriets aktnum-
mer (1680K-T231) för aktuell tomtindelning i styfte att förtydliga vilken tomtindelning 
som ska upphävas genom ändringen av detaljplanen.

Den aktuella planändringen omfattar inga förändringar av gällande bestämmelser i stads-
planen. Därmed ger inte planändringen upphov till några andra konsekvenser än det som 
upphävande av tomtindelningen innebär.

Planbeskrivningen kompletteras med för vid planens framtagande aktuella markägarför-
hållanden inom planområdet.




