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Inkomna yttranden 
Detaljplanen för Kv Alen 2 m fl, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under perioden 1 
juni – 29 juni 2020. Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från myndigheter, förvalt-
ningar, organisationer, företag och enskilda. 
 
Med synpunkter: 
20-06-29 Länsstyrelsen 
20-07-07 Lantmäteriet 
20-06-23 BUN 
20-07-23 AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
20-06-26 Tibro Energi AB 
20-06-26 Västtrafik 
 
Utan synpunkter: 
20-05-29 Trafikverket 
20-06-23 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
 
 
 
 
 
 

Inkomna yttranden med synpunkter  
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Yttrande 

• Riksintressen skadas ej, mellankommunal samordning blir ej olämplig, miljökvalitetsnormer 
och strandskydd iakttas med nuvarande planutseende. 

• Länsstyrelsen kräver att den översvämningskartering som kommunen utförde 2006 och som 
redovisats i planen görs om enligt metod i handboken ”Stigande vatten”. Brister i denna 
redovisning kan vara skäl till överprövning av ett kommande antagandebeslut.  

 
Råd 

• Inga åtgärder får äventyra att god ekologisk status uppnås i Tidan. 
• Föreslagna filterbrunnar är inte en långsiktigt hållbar lösning för rening av dagvatten. 

Fördröjning, infiltration och minskning av hårdgjorda ytor är bättre lösningar. 
• Bestämmelser om hänsyn till kulturmiljön kan förtydligas, skärpas och även innefatta 

förvaltningen av byggnader samt ev utökad prickmark framför byggnaden. 
• För kännedom nämns att planområdet ligger inom område för särskilt värdefullt vatten och 

mycket högt kulturhistoriskt värde med avseende på resterna av kvarnen från 1400-talet norr 
om gamla bron. Stenvalvbron är byggd 1907. 

• Det är viktigt att säkerställa vegetationen i kantzonen mot Tidan och Tibrobäcken ev med 
beteckningen NATUR i stället för prickmark. 

• Planen bör förtydligas med hur avgränsningen mot Tibrobäcken och Tidan ser ut.  
• Bullerfrågan bör förtydligas för alla de möjliga användningsområdena som planen tillåter om 

kommunen inte väljer att göra en mer omfattande bullerutredning. 
• Nuvarande miljötillstånd i området och planens konsekvenser för miljömålen kan med fördel 

införas i beskrivningen.  
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Bemötande och åtgärd 
Samhällsbyggnad har redovisat en redan utförd riskbedömning i planen och anser att utredning om 
översvämning måste kunna ske på olika sätt. Metoden som länsstyrelsen föredrar kan inte vara den 
enda och avgörande för riskbedömningen. Samhällsbyggnad kommer dock att komplettera och för-
tydliga planen angående översvämningsrisker i de avseenden som detta bedöms relevant. 
 
Planen innehåller krav på rening av dagvatten formulerat i en bestämmelse. M h t områdets ringa 
storlek och markförhållanden bedöms att olika metoder måste användas. 
 
Enligt boverkets anvisningar för planbestämmelser kan q mycket väl användas som skyddsbestämmel-
se för bevarande av befintlig byggnads karaktär medan f mer används som utformningsbestämmelse 
för enskilda byggnadsdetaljer. Planen bedöms ha en lämplig utformning i detta avseende. Prickmark 
framför gamla skolan kan övervägas även om byggande i detta område kan hanteras vid bygglov. 
 
Huvuddelen av den värdefulla vegetationen finns utanför planområdets kvartersmark och staket. När-
mast utanför staketet finns en gångstig. Detta område är säkerställt i gällande plan genom att det ut-
gör allmän platsmark. Föreliggande plan tillåter inte några förändringar utanför planområdet där 
kommunens trädpolicy, vilken är restriktiv mot trädfällning, gäller. Planen innehåller en bestämmelse 
om marklov för eventuell nedtagning av större träd inom kvarteret, vilket ger möjlighet att avvärja 
sådan trädfällning. Ibland måste dock sjuka träd tas ner av säkerhetsskäl och då bör återplantering 
övervägas. 
 
Hela kvarteret är tydligt avgränsat med staket och allmänheten kan fritt röra sig på befintlig gångstig 
utanför detta utmed Tidan och utmed södra sidan av Tibrobäcken via en liten träbro. 
 
Samhällsbyggnad anser att mer omfattande bullerutredning är obehövlig då genomförd beräkning 
visar att planens olika användningsområden klaras utan särskilda skyddsåtgärder beträffande gäl-
lande riktlinjer för trafikbuller. 
 
Då planen inte innebär betydande miljöpåverkan bedöms att en mer omfattande beskrivning av 
miljömålen inte är nödvändig. 
 
Samhällsbyggnad kommer även att gå igenom icke kommenterade råd och förtydliga planen där så 
bedöms relevant. 
   
 
Lantmäteriet 
Yttrande 

• Planbeskrivningen bör förtydligas vad avser blandningen av olika ändamål som kan ha både 
allmän och enskild huvudman.  

• Lantmäteriet antyder att S, skola, kan anses utgöra ”allmän kvartersmark med särskilda 
rättigheter och skyldigheter för kommunen”.  

• In- och utfart i sydost innebär att en GC-väg måste korsas. 
 
Bemötande och åtgärd 
Samhällsbyggnad ser inget problem med kvartersmarkens användningsbestämmelser. Planbeskriv-
ningen förtydligas avseende flexibiliteten i användningsområden.  
Att göra en uppdelning av kvartersmarken verkar snarare förvirra än förtydliga. En skola eller 
förskola kan mycket väl drivas i privat regi. 
Planområdet utökas med intilliggande GC-mark, vilken ändras till GATA1 (gångfartsområde). 
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BUN (Barn- och utbildningsnämnden) 
• En ny eller renoverad förskola bör rymma minst 6 avdelningar 
• Förskolan Kullerbyttan är i dåligt skick och inte anpassad till dagens barnantal 
• BUN anser att det i nuläget inte finns anledning att utöka det totala antalet platser på 

förskolan. 
 
Bemötande och åtgärd 
Samhällsbyggnad förtydligar planbeskrivning enligt punkt 1 och 2. Då planen är framåtsyftande finns 
ingen anledning att notera punkt 3 som dessutom verkar motsäga punkt 1. 
 
 
AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 

• Avfallshanteringen vid förskolan fungerar bra idag. Förändringar bör ske i samråd med AÖS. 
 
Bemötande och åtgärd 
Samhällsbyggnad förutsätter att fastighetsägaren samråder mer AÖS om ev förändringar. 
 
 
Tibro Energi AB 

• Plankartan bör kompletteras med ett u-område för en lågspänningskabel vid ”Gröna 
Paviljongen” 

 
Bemötande och åtgärd 
Sannolikt behöver denna ledning flyttas på delsträcka vid nybyggnad. Det synes därför mindre 
lämpligt att lägga ut u-område. 
 
 
Västtrafik 

• Det är positivt med fler bostäder i området men ökad belastning på hållplats Säljen vid 
Skövdevägen innebär att standarden på denna bör höjas. Statsbidrag kan sökas. 

• Behovet av cykelparkering bör förtydligas då det kan bli en viktig förutsättning för minskad 
biltrafik och mindre behov av parkering för bilar. 

 
Bemötande och åtgärd 
Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning om hållplatsen och om cykelparkering. 
 
 
Sammanfattning 
Planhandlingarna kompletteras och bearbetas enligt bemötanden ovan. 
 
 
Byggnads- och trafiknämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och den bearbetade 
planen för granskning. 
 
BOANN AB  SAMHÄLLSBYGGNAD     

 

Bo Jonsson              Leif Ahnland    Katarina Kjellberg 

Ark SAR/MSA   Stadsarkitekt    Plan- och byggchef 


