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Inkomna yttranden 
Detaljplanen för Kv Makrillken, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under perioden 6 
juni – 31 aug 2020. Under granskningstiden har följande yttranden kommit in från myndigheter, 
förvaltningar, organisationer, företag och enskilda. 
 
Med synpunkter: 
20-08-27 Länsstyrelsen 
20-07-20 Trafikverket 
20-07-17 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
20-08-27 Västtrafik 
 
Utan synpunkter: 
20-07-23 RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
20-08-25 AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
20-08-18 BUNau (Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott) 
20-08-24 SOC (Socialnämnden) 
20-09-01 SHB (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
 

Inkomna yttranden med synpunkter  
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Yttrande 

• Riksintressen skadas ej, mellankommunal samordning blir ej olämplig, miljökvalitetsnormer 
och strandskydd iakttas, bebyggelse blir ej olämplig m h t boendes och övrigas hälsa eller 
risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen kommer inte att överpröva ett 
antagandebeslut med nuvarande planutseende. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Råd 
• Länsstyrelsen vill ha en förklaring till varför en bullerutredning inte tagits fram och ett 

förtydligande m h t att byggrätten ger möjlighet att bygga närmare Fågelviksleden än 
avståndet till befintliga hus. 

• Länsstyrelsen anser att en riskutredning m h t farligt gods inte behövs. 
 
Bemötande och åtgärd 
En bullerutredning är enligt Samhällsbyggnad inte ett självändamål. I detta fall har en översiktlig 
beräkning visat att bullervärdena ligger under gällande riktvärden, även om man bygger ca 70 m från 
Fågelviksleden, varför ytterligare utredning inte behövs. Bedömningen återfinns redan i planbeskriv-
ningen.  
 
 
Trafikverket 

• Beskrivningen medger nybyggnation intill ca 70 m från Fågelviksleden medan avståndet som 
angivits i beskrivningen, 80 m, gäller befintliga byggnader. Bullerbeskrivningen bör förtyd-
ligas i detta avseende. 

• Fågelviksleden är en sk sekundär led för farligt gods. Risker m h t detta bör beskrivas. 
 
Bemötande och åtgärd 
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Bullret från trafiken på Fågelviksleden ligger under gällande riktvärden även vid byggrättsgränsen, 
ca 70 m. Beskrivningen förtydligas.  
 
Risken för olyckor med farligt gods har noterats i planbeskrivningen. Då det ligger en husrad av 
befintliga hus mellan planens tomter och leden skulle det vara högst märkligt om farligt-gods-
transporter på Fågelviksleden skulle medföra inskränkningar av byggrätter i kv Makrillen. Ingen 
ytterligare åtgärd föreslås. Se även länsstyrelsens yttrande. 
 
 
MÖS 

• Planbeskrivningen bör behandla risken för störningar från Baggebolets industriområde. 
 
Bemötande och åtgärd 
Beskrivningen kompletteras med en diskussion om påtalad risk. 
 
 
VÄSTTRAFIK 

• För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv är det viktigt med trygga och tillgängliga 
hållplatser samt GC-vägar. 

 
Bemötande och åtgärd 
Både hållplatser och GC-vägar förbättras i närområdet genom både om- och nybyggnad i samband 
med utbyggnaden av den nya Baggeboskolan. 
 
 
Sammanfattning 
Planhandlingarna bearbetas enligt ovanstående bemötande. 
 
 
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 
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