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UNDERRÄTTELSE

PLANGRANSKNING

Ett förslag till detaljplan för Detaljplan för Locketorp, Skövde stad, Skövde kommun, finns
utställd för granskning.

Planområdet är beläget öster om väg 200, ca 10 km nordost om Skövde centrum. Planområdet
omfattar en yta på ca 308 hektar där bland annat Skövde Flygplats och Skövde Motorstadion
finns.

Planens syfte är att möjliggöra för ett verksamhetsområde för storskalig industri med tillhörande
funktioner såsom tekniska anläggningar och ny anslutning till väg 200.

Planförslaget föreslås möjliggöra för ett större industriområde som tillåts vara störande och
innehålla Sevesoverksamhet (hantering av kemikalier). Platsens karaktär lämpar sig för
industriverksamhet då majoriteten av marken redan är ianspråktagen med verksamheter.
Planområdet är lämpligt för etableringar som är ytkrävande.

Då ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så har en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. MKB:n tillhör planhandlingarna (bilaga C).
Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan, ÖP2025.

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av sektor samhällsbyggnad i
samrådsredogörelse upprättad 2022-05-24. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig vid
utställningen av planförslaget.

Detaljplanen finns utställd för granskning från 25 maj - 23 juni 2022.

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets
öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500 - 49 80 00. Under granskningstiden
ovan kommer planförslaget även att finnas tillgängligt på Skövde kommuns hemsida
www.skovde.se/detaljplaner

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 2022-06-23.Märk ert yttrande med PLAN.2021.22.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten
att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
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Illustration över planområdet med förklarande text.


