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UNDERRÄTTELSE

PLANGRANSKNING

Detaljplan för Glimmern 1, Skövde stad, Skövde kommun, finns utställd för granskning.

Planområdet ligger centralt i Skövde och utgörs av fastigheten Glimmern 1 och angränsande
delar av Gamla Kungsvägen och Norra Bergvägen, S:ta Birgittas väg, samt grönytan nordöst om
Glimmern 1. Planområdet omfattar även en del av Fältspaten 1, Orstenen 1, Sandstenen 2 och
Tomtegården 1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande
verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten.

I ÖP 2025 är marken inom Glimmern 1 avsedd för verksamheter och den föreslagna
markanvändningen skulle kunna betraktas som en avvikelse mot översiktsplanens
markanvändningskarta. Förslaget att komplettera med bostadsändamål inom fastigheten bedöms
ändå förenligt med översiktsplanens intentioner.

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av Sektor samhällsbyggnad i
samrådsredogörelse upprättad 2021-08-17. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig vid
utställningen av planförslaget.

Detaljplanen finns utställd för granskning fr.o.m. 2021-08-23 t.o.m. 2021-09-13.
Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets
öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500 – 49 80 52.
Under granskningstiden ovan kommer planförslaget även att finnas tillgängligt på Skövde
kommuns hemsida www.skovde.se under rubriken

Bygga & bo/Detalj- och översiktsplaner/Planer under utställning och planer under arbete

Den som har synpunkter på detaljplanen har möjligheter att framföra dessa skriftligen till sektor
samhällsbyggnad, planenheten, 541 83 Skövde, eller via e-post samhallsbyggnad@skovde.se
senast 2021-09-13. Märk er sändelse med PLAN.2019.31.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten
att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

www.skovde.se
mailto:samhallsbyggnad@skovde.se


2 (2)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Skövde kommun Besöksadress e-post Kontaktcenter Webbplats
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde samhallsbyggnad@skovde.se Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se

Vit heldragen linje avser ungefärligt planområde. Vit prickad linje avser nuvarande
fastighetsgräns runt Glimmern 1.


