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Förslag till ändring av planbestämmelse i detaljplan för kv Venus m m i 
Tibro kommun 
 
PLANBESKRIVNING 
 
Bygg- och miljönämnden har, genom arbetsutskottet, i beslut 07-06-19 uppdragit åt Bygg och 
Miljökontoret att ändra gällande planbestämmelse angående tillåten byggnadsarea. 
 
Handlingar 
Till planen hör följande handlingar: 
- Plan- och genomförandebeskrivning med föreliggande tillägg 
- Plankarta 
- Fastighetsförteckning 
 
Förutsättning 
Kv Venus i Tibro omfattas av detaljplan, lagakraftvunnen 2004-12-01. Planen tillåter en 
maximal area på 250 m2 för huvudbyggnad varav uthus får uppta maximalt 60 m2. 
Bestämmelsen gäller för hela kvarteret. Begreppet area avser byggnadsarea d v s den yta som 
bebyggs på marken. Begränsningen 60 m2 avser fristående uthus/garage. Planen innehåller 
ingen begränsning av dessa utrymmen om de sammanbyggs med bostadshuset. Planområdets 
nya tomter är drygt 1000 m2 stora. Den minsta befintliga och bebyggda tomten är ca 725 m2. 
 
I samband med försäljning av tomter och ansökan om bygglov har önskemål framförts från 
potentiella husbyggare om att få bygga upp till ca 280 m2 sammanlagd byggnadsarea.  
 
Förslag 
Bygg och miljökontoret har studerat möjligheterna att utöka tillåten byggnadsarea inom 
kvarteret. Kontoret bedömer att de obebyggda tomterna kan bebyggas på ett prydligt och 
ändamålsenligt sätt med något större hus än vad gällande plan tillåter. För de minsta redan 
bebyggda tomterna (2st) bör tillåten byggnadsarea inte utökas då den obebyggda delen av 
redan är liten och skulle kännas trång med hus över 250 m2. Mot denna bakgrund föreslår 
Bygg och Miljökontoret att gällande planbestämmelsen ändras enligt nedan. 
  
Från: 
”Bebyggelsens area får uppgå till högst 250 m2per tomt. Härav får gårdsbyggnads area 
uppgå till högst 60 m2”. 

 
Till: 
Byggnadsarean får uppgå till högst 280 m2 per tomt varav gårdsbyggnad får uppgå till 
högst 70 m2. Den sammanlagda byggnadsarean får dock inte överstiga en tredjedel av 
tomtarean. 
 
 

 



 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Planändringen kommer att redovisas genom att ny planbestämmelse enligt ovan och ny 
genomförandetid införs på befintligt plankarteoriginal. 
 
Genomförandetiden för gällande plan går ut 2009-12-01. Ny genomförandetid blir 5 år efter 
det datum då det nya antagandebeslutet vunnit laga kraft.   
 
 
Bygg och Miljö 
 
 
Bo Jonsson 
Tf stadsarkitekt 
 
 
Antagen av BMN 2007-08-29 
Laga kraft 2007-09-20 
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