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Detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, 

Mariestads kommun 

Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, Kf § 91 beslutat att anta 

detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun, vilket 

tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 3 december 2019. Beslutet att anta 

detaljplanen vinner laga kraft den 28 december 2019, förutsatt att beslutet inte 

överklagas eller överprövas. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål 

genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1 i enlighet med vad som 

angetts i kommunens översiktsplanering (LIS-plan). Detaljplanen möjliggör 

avstyckning av 16 nya fastigheter. 

Planområdet ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, ca 2,5 km 

norr om Sjötorp tätort. I väster gränsar området till Vänern och i öster till väg 26. 

Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från stamfastigheten 

tjugotalet fritidshusfastigheter. Planområdet omfattar ca 14,6 ha mark- och 

vattenområden och utgörs av befintlig fritidshusbebyggelse med tomter, vägar, 

skogsmark, småbåtshamn, strandbad m.m. 

Förslag till detaljplan har upprättats med normalt förfarande och varit föremål för 

samråd och granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning har 

sammanställts i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. 

Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan kan överklagas hos 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet adresseras till 

Mariestads kommun som i sin tur överlämnar överklagandet till domstolen. 

Överklagandet ska skickas till info@mariestad.se eller: 

Mariestads kommun 

Kommunstyrelsen 

542 86 Mariestad 

Eventuellt överklagande ska ha inkommit till kommunen senast 27 december 

2019.   
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I överklagandet ska anges vilket beslut som avses och vilken ändring av beslutet 

som begärs samt namn och kontaktuppgifter. 

Enligt 13 kap 11 § plan- och bygglag (2010:900) får ett beslut om att anta en 

detaljplan endast överklagas 

 av den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört 

synpunkter som inte har blivit tillgodosedda, 

 om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter 

granskningstiden, eller 

 överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning  

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad 

(vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida 

www.mariestad.se/moviken 

Vid svårighet att ta del av handlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, 

kontakta planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00. 
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