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FÖRSLAG 

Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför något 

behov av en strategisk miljöbedömning inte föreligger. 

SAMLAD BEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 

Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att planen och dess genomförande inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. En strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 

6 kap 3 §, innehållande en miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras.  

• Planförslaget bedöms vara förenlig med kommunens intentioner gällande mål och riktlinjer 

för bostäder och boende i Översiktsplan 2025.  

• Planen medför inte betydande påverkan på naturvärden, men bedöms medföra en mindre 

påverkan och därför ska en naturvärdesinventering upprättas. Utifrån att en del av 

planområdet är planlagt som naturområde och att det finns en del vegetation inom 

planområdet ska en naturvärdesinventering göras. Bebyggelse inom naturområdet i västra 

delen av planområdet ska förhålla sig till inventeringens resultat.  Planen medför inte 

betydande påverkan på naturvärden. 

• Planen medför inte betydande påverkan på kulturvärden, men det ska göras en arkeologisk 

utredning på den ytan som inte har utretts tidigare.  

• Planen medför inte betydande påverkan på sociala eller materiella värden. 

• Planen medför inte betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Planen medför inte betydande påverkan för skyfall eller vattenskyddsområden. En utredning 

tas fram för att visa på lämplig skyfalls- och dagvattenhantering. 

• Gällande miljökvalitetsnormer riskeras inte överskridas. 

• Planen möjliggör förutsättningar för bostäder och kommer att beskriva åtgärder när det gäller 

lokalisering, bostadstyp och storlek.  

• Bostäder på fastigheten innebär ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur och möjliggör 

för kollektivtransport, gång och cykel. 

• Förslaget bidrar till förtätning och till en ökad variation av bostadstyper i närområdet. 

BEHOVSBEDÖMNING AV PLANER 

Kommunen ska enligt miljöbalken genomföra en undersökning för alla detaljplaner som kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en undersökning. Om undersökningen visar på 

en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form 

av en miljökonsekvensbeskrivning.  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt en villa inom 

ett befintligt villaområde inom Hasslum längs Insatsvägen i Skövde kommun.  

Planområdet omfattar ca 3 300 m2 och är idag inte planlagt, förutom att den västra ytan ingår i 

detaljplan Dp 580 (Hasslum etapp I) som Naturmark. 

Inom ramen för planarbetet ska utredningar tas fram för buller, dagvatten, naturvärden, geoteknik, 

markföroreningar samt arkeologi. Utredningarna ska visa på förutsättningar på platsen, visa på 

nödvändiga åtgärder och ligga till grund för att möjliggöra föreslagen markanvändning. 

PLATSEN 

I direkt anknytning norr och väster om planområdet ligger Hasslums villaområde. I söder invid 

Törnestorpsvägen gränsar området till ett antal småhus. Öster om exploateringsområdet ligger 

fastigheten Skövde 5:104 som är före detta Räddningsverkets övningsområde med tillhörande 

byggnader som används av Räddningsskolan idag. 

 

Ortofoto med planområdet avgränsat med vit streckad linje. 
 

Översiktsplan 2025 

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunens intentioner gällande mål och riktlinjer för bostäder 

och boende i ÖP 2025 och ses som en god möjlighet till förtätning.  

I planprogrammet från 2005 bedöms det att delar av planområdet bör sparas som remsa av skog. Det 

är dock bedömt att inte vara aktuellt längre.  Boendestrategiska programmet (beslutat av KF 2018-09-

24) är planområdet utpekat som möjligt bostadsprojekt och att bostadsformen ska vara radhus. 

Förslaget med att möjliggöra för LSS-boende stämmer även väl överens med Mål 6 – Varierat boende 

för äldre och Mål 7 – Ansvarstagande för utsatta grupper i boendestrategiska programmet.  
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Riksintressen 

Planområdet ligger inom området för MSA och därför riksintresse för försvaret. Planförslaget bedöms 

inte påverka riksintresset. 

Naturvärden 

Planområdet består delvis av mark med blandskog. Planområdet berörs inte av Natura 2000-områden 

eller naturreservat. Det är inte heller utpekat i översiktsplan 2025 som natur- eller grönområde och inte 

heller utpekat som viktigt grönstråk. Under planarbetet ska områdets naturvärden utredas. 

Vatten 

Planområdet består idag av varierande typ av naturmark och genomförande av detaljplanen kommer 

innebära ett hårdgörande av ytor som idag har goda möjligheter till infiltration. Inom planområdets 

östra del finns en naturyta som hänvisas för dagvattenhantering som ska planläggas som NATUR. En 

utredning tas fram för att visa på dagvattenhanteringen i området blir lämplig utifrån föreslagen 

exploatering och vilka åtgärder som krävs vid genomförande av detaljplanen. 

Mark 

Planområdet består idag av delvis bebyggd mark och delvis vegetation i form av blandskog i 

varierande kvalitet. Det anspråkstagna området används inte effektivt idag. 

Den västra ytan ingår i detaljplan Dp 580 (Hasslum etapp I) som Naturmark. 

Kulturmiljö 

I närområdet har arkeologiska utredningar genomförts där en del av planområdet ingick. Den del av 

planområdet var inte utpekat som kulturhistoriskt intressant. En arkeologisk utredning ska göras på 

den del som inte utreddes tidigare. 

Risk och hälsa 

Planområdet angränsar till Insatsvägen/Hasslumsvägen och ligger mer än 200 meter från järnvägens 

spårmitt.  Omkringliggande gator är ej utpekad led för farlig gods.  

Utifrån Skövde kommuns översiktliga skyfallskartering kan extrem nederbörd komma att påverkas av 

föreslagen exploatering. En grov höjdsättning visar att det finns goda förutsättningar att skapa ett 

stråk för dag- och skyfallsvatten genom området till ytor som bland annat säkerställs genom att 

planläggas som NATUR inom den östra delen. 

Bullervärdena är på vissa delar överskridande för uteplats. En bullerutredning tas fram i samband med 

planarbetet för att utreda att tilltänkt bebyggelse blir lämplig utifrån bullersituationen. 

Sociala värden 

Planområdet ligger relativt centralt och med närhet till flera rekreationsområden har den goda sociala 

förutsättningar. Planområdet har en god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. En 

variation i bebyggelsetyper skulle bidra till sociala värden och en mer blandad befolkningsstruktur.  
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PLANEN 

Planen möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt en villa.  

Enligt byggaktörens förslag ska det kunna uppföras radhus och LSS-boende som skapar cirka 60 

bostadsenheter inom planområdet. Angränsande områden både norr och söder om är villabebyggelse 

från olika tidsperioder och den här typen av exploatering innebär förtätning samt en variation av 

bostadstyper.  

Planförslagets genomförande bedöms inte påverka trafikrörelserna avsevärt då de ligger i utkanten av 

planområdet och den trafikökning som bostadstillskottet medför är marginell. 

Inom ramen för planarbetet ska utredningar tas fram för buller, dagvatten, naturvärden, geoteknik, 

markföroreningar samt arkeologi. Utredningarna ska visa på förutsättningar på platsen, visa på 

nödvändiga åtgärder och ligga till grund för att möjliggöra föreslagen markanvändning. 

PÅVERKAN 

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på riksintressen och plangenomförandets påverkan på 

den omgivande miljön bedöms vara liten. Planförslaget stämmer överens med Skövde kommuns 

strategiska planering och går i linje med översiktsplanens intentioner. 

Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas för planområdet. Plangenomförandets 

påverkan på den omgivande miljön i området väntas bli liten. Förslagets påverkan på naturvärden 

bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan även om naturytan kommer påverkas. Att ta ner 

vegetation i området kommer påverka områdets karaktär och användning, men inte i det omfånget 

som Miljöbedömningsförordningen avser. Grönytor i området som är utpekat som naturområden i 

styrdokument ingår inte inom planområdet.  

Då förslaget innebär en förtätning och ett effektivt nyttjande av mark i nära anslutning till befintlig 

infrastruktur samt bidrar med ett värdefullt tillskott av bostäder i Skövde tätort bedöms förslagets 

fördelar överväga nackdelarna. 

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN 

Samråd ska ske med Länsstyrelsen i Västra Götaland innan samrådshandlingar skickas ut.  

 

Sektor samhällsbyggnad 2022-03-02 

 

 

 

Magnus Blombergsson   Linn Ekberg 

Planchef    Planarkitekt 


