
 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

Sida 1 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 87 Dnr 2020/00440 

Beslut om antagande: Detaljplan för Tidavad 4:16, Tidavad, 
Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för Tidavad 4:16, 
Tidavad, Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, § 407 om 
planuppdrag för fastigheten Tidavad 4:16. Bakgrunden till uppdraget är att 
kommunen sålt fastigheten som tidigare använts för förskola och den nya 
ägaren planerar bygga om till bostäder. Den planerade ombyggnationen 
förutsätter ny detaljplan eftersom gällande plan (1493-P27) anger att marken är 
planlagd för daghem.  

Fastigheten Tidavad 4:16 omfattar cirka 3 570 m2, är belägen i Tidavad och 
gränsar i öster till väg 2931. Byggnaderna på fastigheten uppfördes 1963 som 
pensionärsbostäder, sedan början av 2000-talet har lokalerna använts för 
förskola fram till dess att verksamheten flyttade till Tidavads skola 2018. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 
(2010:900) 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och anpassning till befintliga 
miljömässiga värden har gjorts genom beaktande av biotopskydd längs med 
vägen och säkerställande av risken för översvämning kopplat till kraftiga skyfall. 
Då planområdet redan är exploaterat innebär det att ingen ny mark behöver tas 
i anspråk för bostäder vilket bidrar till bevarande av exempelvis naturområden 
där ekosystemtjänster kan frodas. 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och möjliggör nya bostäder 
för nya och befintliga kommuninvånare. Med närhet till både naturområden 
och skola kan rekreation, utevistelse och sociala samspel frodas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har hanterats inom planenhetens 
budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och byggnation sker 
kommer planenheten få intäkter i form av planavgifter. Eftersom att planen inte 
innehåller någon allmän plats uppstår inga kostnader för genomförande som 
kommunen är ansvarig för. 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-31 

Sida 2 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med fullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Karin Reboli (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 141/22 

Protokollsutdrag Ksau § 233/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-31 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-11 

Granskningsutlåtande 

Markteknisk undersökning 

PM Geoteknik 

Skyfallsutredning 

Expedieras till: 
Planchef, Adam Johansson 
Planarkitekt August Eriksson 


