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Detaljplan för kv. Niten och Spiken, Haggården, 
Mariestads kommun 

Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, Kf  § 17, beslutat att anta detaljplan för kv. 
Niten och Spiken Haggården, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i 
Stadshuset den 4 mars 2020. Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft den 26 mars 2020. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av industrimark i östlig 
riktning, mot Tidan. Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för 
större transportfordon inom fastigheterna. Aktuell mark som föreslås tillfogas 
kvartersmarken får endast bebyggas med komplementbyggnader och regleras 
därför med korsmark i plankartan 

Detaljplanens syfte är förenligt med gällande översiktsplan (2018).  

Planområdet är cirka 8 ha och beläget mellan Hammarsmedsgatan och ån Tidan, i 
den östra delen av Haggårdens verksamhetsområde.  

Förslaget till detaljplan har upprättats med ett standardförfarande enligt reglerna i 
plan- och bygglagen (2010:900) och varit föremål för samråd under hösten 2016 
och granskning under hösten 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
särskiltutlåtande respektive ett granskningsutlåtande. 

Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan kan överklagas hos 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun. 
Adressen är: 

Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen 
542 86 Mariestad 

Eventuellt överklagande skall ha inkommit till kommunen senast den 25 mars 
2020. 



Sida: 2 (2) 
 
 

 

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en 
detaljplan endast överklagas: 

• av den som före utgångstiden av granskningstiden skriftligen har framfört 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 

• om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon, eller 

• om planen inte tillkommit i laga ordning 

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till 
överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer 
och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens 
beteckning. 

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 
07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida: 
Mariestad.se/Niten och Spiken .  

 Vid svårighet 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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Planenheten 

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--bo/Stadsplanering/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/Niten-och-Spiken.html

