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KUNGÖRELSE

PLANSAMRÅD

Ett förslag till Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum), Skövde stad, Skövde kommun,
finns utställd för samråd.

Planområdet är beläget i stadsdelen Hasslum, ca 2,5 km från Skövde centrum. Området ligger
mellan industriområdet Hasslum och ett villaområde. Idag är området till största del obebyggt
och utgörs av sly och blandskog undantaget en mindre byggnad med uppslagslager. Området
begränsas i norr av Insatsvägen och i söder av Hasslumsvägen samt befintlig bebyggelse längs
Törnestorpsvägen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt ett
småbostadshus inom befintligt bostadsområde i Hasslum längs Insatsvägen.

Planförslaget innebär en förtätning med radhus/parhus/kedjehus och LSS-boende mellan två
befintliga småhusområden i Hasslum. Detaljplanen möjliggör även för en villatomt längs
Törnetorpsvägen.

Detaljplanen möjliggör en fortsatt utveckling av bostadsområdet samt gång- och cykelstråk inom
området. Majoriteten av planområdet är idag inte planlagt, undantaget den västra delen som är
planlagd som natur. Bevarandevärd natur i området i form av tall och lövträd är inmätta och ska
bevaras. Ett öppet dagvattendike kommer anordnas längs Insatsvägen och den befintliga
dagvattendammen i öster planläggs som natur. Dagvattendammen ska göras mer attraktiv för
boende samt djur- och växtliv genom tillförsel av stenar, återbrukad ved och stockar.

Förslaget bedöms vara förenligt med ÖP 2025 då planområdet ligger intill bostadsbebyggelse
och följer intentionen med ÖP 2025. Översiktsplanen pekar ut Hasslum som nytt bostadsområde.

Detaljplanen finns utställd för samråd fr.o.m. 2022-08-29 t.o.m. 2022-09-23

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets
öppettider eller enligt överenskommelse per tel. 0500-49 80 00.

Under samrådstiden ovan kommer planförslaget även att finnas tillgängligt på Skövde kommuns
hemsida www.skovde.se/detaljplaner.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls den 6 september kl. 18.00 i
Skövde stadshus, KS-salen i entréplanet.

http://www.skovde.se/detaljplaner
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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 2022-09-23.Märk ert yttrande med PLAN.2021.18.
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