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Detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, Mariestads 

kommun 

Kommunfullmäktige har den 31 oktober 2022, Kf § 87 beslutat att anta förslag till 

detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs 

genom anslag i stadshuset den 9 november 2022. Beslutet att anta detaljplanen 

vinner laga kraft den 1 december 2022.  

Syftet med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 

4:16.  

Föreslaget planområde utgörs av fastigheten Tidavad 4:16 och omfattar cirka 3570 

m2. Området är beläget i Tidavad, väster om väg 2931. Fastigheten är bebyggd 

och har senast använts som förskola. Befintlig förskolebyggnad planeras att 

byggas om till bostäder men eftersom gällande detaljplan anger att marken är 

avsedd för skoländamål finns behov av en ny detaljplan.  

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas hos mark- och 

miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagande skall dock skickas till 

Mariestads kommun. Överklagande kan skickas med e-post till info@mariestad.se 

eller via brev till: 

Mariestads kommun 

Kommunstyrelsen 

542 86 Mariestad 

Överklagande skall ha inkommit till kommunen senast den 30 november 2022. 
 
Enligt 13 kap. 11 § plan och bygglag (2010:900) får beslut om att anta en detaljplan endast 
överklagas: 
 

 av den som före utgångstiden för granskningen skriftligen framfört synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda 

 

 om planförslaget efter utställning ändrats till nackdel för någon, eller 
 

 om planen inte tillkommit i laga ordning 
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Överklagande ska var skriftligt, det skall framgå vilket beslut som överklagas och skälen till 
överklagandet. I överklagande skall framgå vem som är klagande samt kontaktuppgifter. 
 
Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:30 – 16:30). 
Alla handlingar finns även på kommunens hemsida www.mariestad.se/tidavad416.  
 
Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, 
kontakta planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00. 
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