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•Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen

• Översiktsplanens syfte:
- Ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön

- Ge vägledning för beslut om hur:
1. mark- och vattenområden ska användas
2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras

• Finns bara en översiktsplan

Vad är en översiktsplan?



• Viktigt underlag vid prövning av plan-, lov-
och tillståndsärenden

• Underlag för myndigheter som prövar 
tillstånd enligt miljöbalken

• Obligatoriskt underlag för Trafikverket

• Används av företag och byggherrar

ÖP används av flera olika aktörer



Arbete samråd            bearbetning           granskning            justering           antagande

Processen att ta fram ÖP

KSKS KFKS



Utvecklingsinriktning Mark- och 
vattenanvändning

Hänsyn - riksintressen, 
strandskydd m.fl. värden

Tre delar



Hur hänger det samman?

Vision Skövde 2040 

Ställningstaganden

Markanvändning

Planeringsprinciper



Utvecklingsinriktning

Åtta ställningstaganden

Strukturer
• Bebyggelse

• Natur och fritid

• Kommunikationer 



Åtta ställningstaganden

1. Livsmiljön i fokus 
Gestaltad livsmiljö som utgångspunkt 

2. Den nära staden 
Täthet och hållbara färdsätt som norm

3. Levande och unika platser 
Mångfunktion och mångfald som ledord 

4. En levande landsbygd 
Serviceorter som nav  

5. Ett grönskande Skövde 
Tillgängliga och attraktiva grönområden

6. Medskapande och samverkan 
Gemensam utveckling av kommunen

7. En framtidssäkrad kommun 
Beredskap och robusthet

8. Skövde i Skaraborg 
För en attraktiv region 



4. En levande landsbygd 
Serviceorter som nav  

Serviceorter
• Skultorp
• Stöpen
• Tidan
• Timmersdala
• Värsås 

Lokalorter
• Igelstorp
• Lerdala
• Väring
• Ulvåker



Mark- och vattenanvändning

• Sammanvägd långsiktigt 
hållbar markanvändning 

• Karta + Text = ÖP



Mark- och vattenanvändning

Mångfunktionell bebyggelse
• Har stads- eller tätortskaraktär med både 

bostäder och flera servicefunktioner. 
Blandstad.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
• Bostadsområden med en eller ett fåtal 

servicefunktioner. 

Fler typer av markanvändningar
• Vård, Begravningsplats, LIS-område, 

Besöksmål, Verksamhet, Grönområde m.fl.



Mark- och vattenanvändning

Större utbyggnadsområden i 
centralorten

• Separat beskrivning med 
specifika planeringspriciper

Generella planeringsprinciper
• Omfattar all exploatering



Mark- och vattenanvändning

Serviceorter och lokalorter
• Planeringsprinciper för varje 

serviceort och lokalort



Mark- och vattenanvändning

Verksamheter och industri
• Locketorp m. fl.

Verksamheter
• Norra Ryd, Stadsskogen, Hasslums

övningsområde m.fl.

Verksamheter, militär del
• Riksintresse på land (övningsområde 

och skjutfält)



Infrastruktur, trafik

• Reservat väg 26 – väg 200

• Reservat för järnväg till Locketorp

• Reservat för viktiga kopplingar

• Gång, cykel och kollektivtrafik



Utredningsområde Simsjön

Steg 1 - Befintlig bebyggelse 
• Nuvarande situation måste rätas upp. 

Steg 2 - Nya bebyggelseområden 
• Ett antal utredningar krävs för att klargöra 

vad som är möjligt.

• Många frågor och intressen som berörs, 
från ekonomi till infrastruktur, grundvatten, 
naturvärden och sociala konsekvenser.



Grönstruktur och klimatanpassning

Viktig infrastruktur för många
• Attraktivitet; boende, rekreation, friluftsliv, 

tillgänglighet, fysisk aktivitet i närområdet
• Ekosystemtjänster
• Klimatanpassning, kolsänkor
• Naturvärden, biologisk mångfald

På kartan
• Grönområden, Gröna stråk, Klimatanpassning
• Sport och fritid, Besöksanläggning



Hållbarhetsbedömning med MKB

Plan- och bygglagen samt miljöbalken
• Kommunen ska redovisa planens väsentliga 

konsekvenser samt redovisa miljökonsekvenser. 

Inverkan på: 
• Miljön och människors hälsa, sociala samt ekonomiska 

aspekter. Avvägt mot Miljömål, Agenda 2030, MKN bla.

Sammantagen bedömning:
• Små-måttliga positiva ekologiska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser.

Globala mål för hållbar utveckling



Digitalt material 19/12 – 28/2
www.skovde.se/oversiktsplan

Kulturfabriken 12/1 – 25/2
Samrådsmöten: 
18/1 kl. 18.00
24/1 kl. 14.00
9/2 kl. 18.00

Samrådsutställning



Frågor?




	Bildnummer 1
	Vad är en översiktsplan?
	Bildnummer 3
	Processen att ta fram ÖP
	Bildnummer 5
	Hur hänger det samman?
	Utvecklingsinriktning
	Åtta ställningstaganden
	4. En levande landsbygd �Serviceorter som nav  
	Mark- och vattenanvändning
	Mark- och vattenanvändning
	Mark- och vattenanvändning
	Mark- och vattenanvändning
	Mark- och vattenanvändning
	Infrastruktur, trafik
	Utredningsområde Simsjön
	Grönstruktur och klimatanpassning
	Hållbarhetsbedömning med MKB
	Samrådsutställning
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21

