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KUNGÖRELSE 

PLANSAMRÅD 

 

Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3, Skövde stad, Skövde kommun, finns 

utställd för samråd. 

 

Planområdet gränsar till etapp 1 av Norra Ryds verksamhetsområde och är beläget på båda sidor 

om väg 26, ca 6 km norr om Skövde centrum 

 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utöka Norra Ryds verksamhetsområde söder-/ 

västerut med nya verksamhetskvarter med behov av god tillgänglighet och exponering mot väg 

26 (Mariestadsvägen). 

 

En miljökonsekvensbeskrivning upprättad 2020-11-19 tillhör planhandlingarna. 

 

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan ÖP 2025. 

Detaljplanen finns utställd för samråd fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-01-18 

 

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under stadshusets 

öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500 – 49 80 58. 

 

Under samrådstiden 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 

Med anledning av de allmänna restriktionerna kring Corona-viruset som gäller kan tyvärr inget 

öppet samrådsmöte hållas. 

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 2021-01-18. Märk er sändelse med PLAN.2018.22. 

 

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten 

att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

http://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 

PLANFÖRSLAGET - SAMMANFATTNING 

 

Detaljplaneförslaget rymmer totalt ca 22 ha kvartersmark för nya verksamheter.  

 

Etapp 2, som ligger direkt söder om etapp 1 och huvudsakligen består av skogbevuxen utdikad 

naturmark, får infart från den nyanlagda Tassevadsvägen som ansluter till trafikplats Norra Ryd.  

 

Etapp 3, väster om väg 26, berör utdikad åker- och skogsmark som nedströms (norrut) övergår i 

en lövskog med meandrande bäckar. Ny kvartersmark planeras huvudsakligen på dagens 

åkermark. Naturmark med höga naturvärden sparas och utvecklas så att de skapar gröna nord-

sydliga korridorer mellan verksamhetskvarteren. Etapp 3 får en ny tillfart söderifrån direkt från 

trafikplats Norra Ryd. Befintlig in-/utfart från väg 26 stängs av helt. 

 

Både etapp 2 och etapp 3 utgörs till delar av utdikad sumpskog och tre diken föreslås dras om för 

att bl.a. avleda friskt vatten från omgivande naturmark samt för att skapa utrymme för ny tillfart. 

Detaljplanen föreslår en öppen dagvattenhantering där vatten från vägar och kvartersmark renas 

och fördröjs i vägdiken och dagvattendammar innan det når befintliga bäcksystem. 

 

Planillustration tillhörande samrådshandlingen.                                                                             

Bruna ytor är föreslagna nya verksamhetskvarter och gröna ytor är naturmark som sparas. 

Omdragna diken redovisas med mörkblå linje. Gula streckade linjer är befintligt stigsystem i 

rekreationsskogen norr om Södra Ryd som västerut ansluter till verksamhetskvarter i etapp 2. 


