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Detaljplanens syfte 

Syfte
Syftet med denna ändring av detaljplan är att upphäva tomtindelning för kv. Ärlan.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar kv. Ärlan, knappt  3 300 m2 och är centralt beläget i Mariestad. 
Planområdet gränsar i norr till Nya Torget, i öster till Nygatan, i söder till Kungsgatan och 
i väster till Österlånggatan. 

Markägarförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Ärlan 3 och 4 vilka ägs av Mariehus AB respektive 
Mariehus Ärlan AB.

Överväganden

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, detta 
eftersom planen endast syftar till att upphäva tomtindelning.

Beskrivning och genomförande

Förändringar i fastighetsindelning
Tomtindelning för fastigheterna Ärlan 3 och Ärlan 4, fastighetsplan T231 från 1952-02-
05 (1680K-T231) föreslås upphävas med administrativ bestämmelse i plankartan. Detta 
innebär att det efter planändringen blir möjligt att fastighetsreglera genom lantmäteriför-
rättning.

Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planändringen.

Det är fastighetsägaren som ska ansöka om och bekosta fastighetsreglering hos läntmäte-
riet.

Genomförandetid
Planändringen avser endast upphävande av tomtindelning, med anledning av detta ges 
ingen ny genomförandetid. Upphävandet av tomtindelning gäller för all framtid.
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Planavgift
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande plan
Denna detaljplan ändrar stadsplan för kv. Ärlan i Mariestad (16-MAF-1070) genom att 
upphäva tomtindelning som gäller för kvarteret (fastigheterna Ärlan 3 och 4), planänd-
ringen omfattar inga ändringar av några andra planbestämmelser.




