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Bakgrund

Vad är en stadsplan?
Stadsplan är en äldra benämning på det vi idag kallar en detaljplan. En detaljplan är en 
juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som 
är tillåten inom ett visst område. Alla bestämmelser på plankartan har en hänvisning till 
lagstöd i Plan- och bygglagen (PBL).

Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyg-
gelse eller verksamhet som är tillåten samt hur byggnaderna och omgivningen ska se ut. 
Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för 
kommunalt planmonopol. 

En detaljplan är ett bestämt område på en plankarta. I plankartan beskrivs det med linjer, 
symboler och bestämmelser vad som får eller inte får göras. Plankartan är det dokument i 
detaljplanen som är juridiskt bindande.

Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som mer utförligt förklarar syfte, innehåll 
och genomförande av planen. Det är den här handlingen. I det här fallet handlar det om
upphävande av del av en redan befintlig stadsplan, därför tillkommer ingen ny plankarta
utan endast denna planbeskrivning med en illustrationskarta över området som ska upp-
hävaspå den aktuella plankartan. Det området som avses upphävas är det sista som fort-
farande gäller inom stadsplanen, efter att upphävandet vunnit laga kraft kommer därmed 
hela Stadsplanen (SP 168) vara ersatt eller upphävd. 

Planprocessen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-02-03 ksau § 35 om uppdrag att upp-
häva detaljplanen för kv. Sprinten. Under planarbetet uppmärksammades även behovet 
att upphäva angränsande plan, del av stadsplanen för Mariefors. Planen upphävs med ett 
enkelt planförfarande enligt reglerna i äldre PBL 1987:10. Planuppdrag som beslutades 
innan 2011 regleras av äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Processen för framta-
gande styrs av kapitel 5. 

Vid upphävande av detaljplaner gäller generellt samma krav som vid framtagande av en 
ny detaljplan. 
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Kommunen har för avsikt att använda ett så kallat enkelt planförfarande för att upphäva 
aktuella planer. Det innebär att processen förkortas genom att endast ett kommunika-
tionssteg krävs. I äldre PBL omskrivs tre kriterier som måste uppfyllas för att ett förenklat 
planförfarande ska kunna tillämpas: 

• planen är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
• planen är inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
• planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Kommunen gör bedömningen att aktuellt upphävande av stadsplanen för Mariefors i 
Mariestad uppfyller överstående kriterier. Notera därför att samrådet således är det enda 
tillfälle som ges för att göra yttranden och lämna synpunkter rörande förslaget.

Syfte och huvuddrag
I ombyggnationen av E20 förbi Mariestad måste mer mark utöver befintligt vägområde 
tas i anspråk för vägändamål. Detta innefattar bland annat en del av planområdet för 
stadsplanen för Mariefors (SP 168). För att möjliggöra vägens förslagna ombyggnad 
behöver delar av planen upphävas. Det området som är kvar av stadsplan 168 är planlagd 
som park eller plantering. Detta bedöms inte längre fylla någon funktion och därför upp-
hävs allt av stadsplanen som är kvar. Den upphävda delen av planen kommer delvis att 
ersättas av en ny vägplan som upprättas av Trafikverket, resten blir oplanerad mark. 

Handlingar
Ärendet omfattar denna planbeskrivning med illustrationskarta och fastighetsförteckning.

Planprocessen; förenklat standardförfarande

IDÈ SAMRÅD ANTAGANDE GENOMFÖRANDEPLANUPPDRAG

Ev. överklagande
Möjlighet att lämna 

synpunkter

PLANPROCESSEN 
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

LAGA KRAFT
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Läge och areal
Den del av SP 168 som upphävs ligger i södra delen av Haggårdens industri- och han-
delsområde, i södra delen av Mariestads tätort. Området avgränsas i söder av befintlig 
dragning av E20 och i öst av Tidans vattendrag. Det aktuella upphävandeområdet i SP 
168 är cirka 4000 m2.

Beskrivning av området
Aktuellt område är oexploaterat och består av gräsbevuxen markyta samt vatten i Tidan. 
Horisontellt genom planområdet finns ett anlagt meandrande dike för fördröjning av 
dagvatten vilken mynnar ut i Tidan. 

Berörda markägare 
Det är del av den kommunala fastigheten Leksberg 10:1 som utgör upphävandeområdet. 
För mer information kring berörda fastigheter utanför upphävandeområdet hänvisas till 
fastighetsförteckningen. 

Angränsande detaljplaner
Planområdet angränsar i väst till detaljplan för kv. Sprinten från 2005. Planen möjliggör 
markändamålen industri, bilservice, med tillhörande handel, park samt reserverad mark 
för omhändertagande av dagvatten.

I norr angränsar planområdet till Detaljplan för Haggården, Mariestad (1493-P117) från 2014 
som i anslutning till upphävandeområdets norra gräns möjliggör för natur och öppet 
vattenområde.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 2018 står det att kommunen ska värka för att bygga ut E20 
till fyrfältsväg med en hastighetsgräns på 120km/h. Åtgärden att upphäva del av kvarva-
rande stadsplan för Mariefors i Mariestad med syfte att möjliggöra den nya vägplanen för 
E20 följer således den översiktliga planeringens intentioner.

Gällande plan
Stadsplanen antogs i 21 oktober 1967. Planen omfattade från början en stor del av Hag-
gårdes industriområde men har efterhand ersättas av nya planer. Aktuell del av stadspla-
nen är den sista kvarvarande delen. När den upphävs har stadsplanen i sin helhet upp-
hävts eller ersatts. 
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Planen möjliggör för markändamålet park eller plantering. 

Konsekvenser av upphävandet
Efter beslutet om att upphäva planerna vunnit laga kraft kommer marken hanteras som ej 
planlagd mark och styras av samma lagar som annan oplanerad mark. 

Upphävandet av detaljplanen kommer inte att innebära några fysiska förändringar utan är 
av administrativ art. 

Markinlösen är inte aktuellt.

Syftet med upphävandet av planerna är att möjliggöra för den nya dragningen av E20. 
Det innebär att en del av  respektive planområde i framtiden delvis kommer att ersättas av 
en vägplan som upprättas av Trafikverket. 

Nationella och regionala konskvenser
Upphävandet av stadsplan för Mariefors bedöms inte stå i konflikt med någon av de 
nationella riksintressena eller miljömålen.  

Fastighetsrättsliga frågor
Aktuell stadsplan för Mariefors är utformad enligt 1947 års Byggnadslag. Lagen angav 
inget krav på att planens genomförandetid skulle preciseras. Vid införandet av äldre plan- 
och bygglagen år 1987 fastslogs att alla planer som antogs innan 1972 ska klassas som 
genomförda (Boverket, 2018-06-04). Då stadsplanens genomförandetid har upphört kan 
planen därför ändras eller upphävas utan att fastighetsägare kan göra anspråk på ersätt-
ning för förlorad byggrätt ( 5 kap. 11 § ÄPBL).

Behovsbedömning
När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen alltid göra en be-
hovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. 
Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar 
utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i bilaga 4 
till MKB-förordningen (förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver 
detta gäller:
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• De planer var genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd som kan 
komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (Natura 2000) ska miljöbe-
dömas. 

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § PBL, eller som 
räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) ska karaktären på verksam-
heten även bedömas utifrån bilaga 2 i MKBförordningen (1998:905).

Kommunen bedömer att genomförandet av föreslaget upphävande inte kommer att med-
föra någon betydande miljöpåverkan. Därför finns inget behov av en miljökonsekvensbe-
skrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
enligt 6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 
muntligen den 1 juni 2018 meddelat  att de delar kommunens åsikt.

Genomförande

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upphävandet av planerna handläggs enligt  äldre plan- och bygglagens (PBL 1987:10) 
regler för ett enkelt förfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmän-
het m.fl. Syftet med är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 
påverkan.

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtan-
de. Handlingarna revideras då det är relevant.

Antagande - Planen antas av kommunstyrelsen och träder i laga kraft tre veckor efter att 
beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.

Ansvarsfördelning
Mariestads kommun ansvarar för framtagandet av detaljplan.

Finansiering
Mariestads kommun bekostar upphävandet av planerna.





Område i  stadsplan för Mariefors i 
Mariestad (SP 168) som upphävs.
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