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Mariestads kommun
Planenheten
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad
Tel: 0501-75 50 00
Epost: info@mariestad.se

PLANPROGRAM FÖR
MUGGEBO – SANDBÄCKEN

Information om planprogram för
Muggebo - Sandbäcken
Kommunen vill utreda möjligheterna att planera området mellan Muggebo –
Sandbäcken för industri. Beslut om uppdrag gavs vid kommunstyrelsen
sammanträde den 13 januari 2020 (KS § 4).
I samband med att Mariestads kommun medverkande i urvalsprocessen för
etablering av Northvolts batterifabrik, har behovet av ett stort och sammanhållet
markområde för större industrietableringar inom kommunen uppmärksammats.
Med bakgrund av detta har kommunstyrelsen givit planenheten i uppdrag att ta
fram ett planprogram för området Muggebo – Sandbäcken med inriktningen
industri.
Programmet ska redovisa förslag till användningen av mark och ny bebyggelse,
liksom hur allmänna intressen som till exempel natur- och kulturvärden, påverkan
på vatten, risker med mera avses beaktas. Programmet kommer också ligga till
grund för vidare detaljplaneläggning.
Kommunen ser potential i att utveckla området för en större industrietablering
bland annat med anledning av dess närhet till E20.
Framtagande av programmet sker enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen
(2010:900) 5 kapitel. Innan programmet antas ska ett förslag tas fram och göras
tillgängligt för samråd. Kommunens ambition är att samråda ett förslag till
program under hösten 2020.
För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt har kommunen tagit fram en digital
karttjänst där vem som helst kan lämna synpunkter och information om programområdet.
Synpunkter kan lämnas anonymt. Önskas återkoppling och uppdateringar om det pågående
arbetet finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter. Länk till tjänsten finns på kommunens
hemsida www.mariestad.se/muggebosandbäcken .
Se kontaktuppgifter till ansvariga handläggare samt preliminär
avgränsning av programområdet på nästa sida.
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Bild 1. Preliminärt avgränsningsområde för program Muggebo - Sandbäcken

Mer information finns på kommunens hemsida på länken
www.mariestad.se/muggebosandbäcken
För frågor kontakta planenheten via nedanstående kontaktuppgifter.
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