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Kungörelse  

 
Planprogram för Marjarps industriområde inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning 
 
 

 
Kommunstyrelsen har den 18 maj 2022, § 74, beslutat om samråd för 
planprogram för Marjarps industriområde inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Syftet med planprogrammet är att kartlägga förutsättningarna för och 
möjligheterna till en framtida expansion av Marjarps industriområde med 
inriktning mot transportintensiva, platskrävande etableringar eller 
industrietableringar med omgivningspåverkan som inte lämpar sig på 
andra platser. Planprogrammet syftar också till att vara vägledande i 
kommande detaljplanering av området, framförallt vad gäller 
övergripande frågor som vägstruktur och hantering av dagvatten.  
Planprogrammet syftar också till att verka som ett visionsdokument för 
områdets framtida utveckling och därmed kunna fungera som vägledande 
underlag vid översiktlig planering. 
 
Om planförslaget är förenligt med ÖP: 

Planförslaget är förenligt med intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Planförslaget bedöms inte kräva att samråd sker med annat land enligt  
6 kap. 13 § miljöbalken. 
 
Handlingarna i ärendet finns tillgängliga under samrådstiden på 
kommunens webbplats Planprogram | Falköpings kommun (falkoping.se). 
Där finns också bilagor till planförslaget.  
 
Samrådstiden pågår från den 8 juni till den 1 juli 2022. 
 
Fastighetsägare som är berörda av planförslaget ombeds underrätta och 
förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, 
bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om din fastighet överlåtits till 
ny ägare vänligen förmedla denna information. 

https://www.falkoping.se/4.6999ee17170760f508431a4.html


 
Eventuella synpunkter på planförslaget ska skickas in skriftligen under 
samrådstiden. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under 
varken samråd eller granskning kan förlora rätten att överklaga ett beslut 
om planens antagande. 
 
Synpunkterna ska lämnas in senast den 1 juli 2022 till 
Byggnadsnämnden, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping, eller till  
stadsbyggnad@falkoping.se 
 
Under samrådstiden hålls ett samrådsmöte i Stadshuset, 
kommunfullmäktigesalen, den 15 juni 2022 kl. 18:00. Där ges information 
om förslaget och det är möjligt att ställa frågor. 
 
Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Josef Ydeskog 
e-post: josef.ydeskog@falkoping.se 
tfn. 0515 - 88 51 33 
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