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Inkomna yttranden 
Detaljplanen för kv Sekretären m fl, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under perio-
den 7 juni – 7 aug 2018. Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från myndigheter, för-
valtningar, organisationer, bolag och enskilda.  
 
Med synpunkter: 
18-08-06 Länsstyrelsen 
18-06-11 Trafikverket 
18-07-16 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
18-06-19 Barn- och utbildningsnämnden AU 
18-07-09 AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
18-06-15 Lars Nyberg (Tibro Såg AB) 
18-06-07 Skanova 
18-06-08 RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
 
Utan synpunkter: 
18-07-16 Lantmäteriet  
18-06-21 Samhällsbyggnadsnämnden  
18-06-12 Kultur- och fritidsnämnden 
18-06-12 Socialnämnden 
 
 

Inkomna yttranden med synpunkter  
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Yttrande 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte innebär betydande påverkan. 
• Riksintressen skadas ej påtagligt, mellankommunal samordning blir ej olämplig, 

miljökvalitetsnormer följs, strandskydd upphävs ej, bebyggelse blir ej olämplig m h t boendes 
och övrigas hälsa eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

• Länsstyrelsen anser att planen kommer i konflikt med prövningsgrunden Hälsa och Säkerhet. 
Planen kommer i sitt nuvarande utseende sannolikt att överprövas av länsstyrelsen med 
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL. 

Råd enligt 2 kap. PBL 
• Konsekvenserna av häftiga skyfall bör utredas och beskrivas.  
• Kommunen bör försäkra sig om att fördröjningsmagasin är dimensionerade för nytt dagvatten. 
• Planbeskrivningen bör kompletteras med eventuell påverkan på biotopskyddsobjekt som 

stenmurar, åkerholmar m fl. 
• Motiven till varför jordbruksmark tas i anspråk bör framgå av översiktsplanen. 

 
Bemötande och åtgärd 
Sedan tidigare föreslagna tillkommande användningsbestämmelser K (Kontor), H (Detaljhandel)utgår 
helt. Det gäller även föreslagen ny kvartersmark för bostadsändamål (B) i sydvästra hörnet. 
Användningen verksamheter (Z) tillkommer på nuvarande industrimark vilket innebär att möjliga 
användningar i princip motsvarar rådande omständigheter, inklusive för närvarande planstridigt gym, 
utbildningsverksamheten i s.k. Näringslivets hus m.m..  
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forts. kommentarer till Länsstyrelsens yttrande 
 

o Planbeskrivningen har inte kompletterats angående häftiga skyfall. Ett kommunövergripande 
arbete med fokus på som behandlar skyfall, översvämningar och dagvatten planeras i 
samband med nu pågående översiktplanearbete.  

o För planens genomförande väntas det inte krävas några ändringar av dagvattenhanteringen 
utöver redan föreslagen fördröjning inom den befintliga snötippen i områdets nordvästra del 
som kan hantera mycket stora vattenmängder.  

o Eftersom byggbar mark minskats betydligt och att handels-, kontors- och bostadsändamål 
utgått innebär nu planändringen så få förändringar gentemot gällande detaljplaner att 
undersökningar eller riskbedömningar har ansetts nödvändiga. 

o Biotopskyddet har behandlats i planbeskrivningen under ”Riksintressen och förordnanden”,. 
Stenmurar och åkerholmar finns inom naturmarken och kan anses ha skyddats. Den enda 
fornlämningen som registrerats i området har sedan länge förstörts. 

o Jordbruksmarken tas inte längre i anspråk för byggnation, stora nu brukade markarealer 
avförs från kvartersmark för industri i gällande plan och blir naturmark (NATUR).  

 
Trafikverket 

• Trafikverket vill se en trafikutredning som visar hur planen förändrar trafikströmmarna i 
området. Den kan då baseras på en nyligen framtagen basprognos 2018-04-01. 

• Införandet av handel kan innebära ett större behov från fler befolkningsgrupper att färdas till 
och från området. Kommunen bör därför fundera på hur GC-trafiken leds till och från området 
till den nya GC-vägen utmed Hörnebovägen. Det är inte lämpligt att cykla norrut för att ta sig 
över Fågelviksleden. 
 

Bemötande och åtgärd 
Användningsbestämmelse K (Kontor), H (Detaljhandel) och föreslagen kvartersmark B (Bostäder) 
utgår helt. Det väntas därför inte bli några nämnvärda förändringar i trafikflödena jämfört med 
nuläget då tillkommande användning Z (Verksamheter) i kombination med industriändamålet kan 
anses motsvara gällande planers intentioner. I förhållande till nu gällande detaljplan (DP69) så 
reduceras dessutom byggbar yta påtagligt då industriområdet minskas kraftigt väster om 
Hörnebovägen. GC-vägen i fråga utgår, gång- och cykeltrafik leds via befintliga och tillkommande 
GC-vägar intill Hörnebovägen respektive Björnbärsstigen som även ansluter till existerande GC-
tunnel under Fågelviksleden. 
 
RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 

• RÖS anser att en riskutredning bör göras med avseende på farligt gods på Fågelviksleden. 
 
Bemötande och åtgärd 
Det antas inte bli några egentliga ändringar av trafikflöden jämfört med nuläge och riskutredning 
enligt yttrandet anses därmed inte längre behövligt. 
 
AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 

• AÖS anger ett antal mått för gata, vändplats, hämtningsplats m m. 
 
Bemötande och åtgärd 
Användningsbestämmelse H (Detaljhandel) och föreslagen kvartersmark B (Bostäder) utgår helt 
varför inga förändringar vad gäller avfallshantering kommer uppstå. Tillkommande industrigata 
utförs enligt instruktioner. 
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Skanova 

• Skanova har påtalat markförlagda kanalisationer/kablar som kommer att påverkas vid 
utbyggnad inom södra delen av området. Flyttning bekostas av exploatör och beställs via 
natcenter@skanova.se. 

 
Bemötande och åtgärd 
Föreslaget bostadsområde utgår och ersätts med naturmark varför de flesta befintliga kanalisationer 
inte längre påverkas av detaljplanen.  
 
Lars Nyberg (Tibro Såg AB) 

• LN är mycket besviken på att bostäder planeras så nära sågverket. Han anser att kommunen 
vid etableringen avgivit löften om att avståndet till boende skulle behållas. En del av verksam-
heten vid sågen måste bedrivas utomhus och det finns ingen möjlighet att klara gällande 
bullerkrav för bostäder. Sågen kör med tunga lastmaskiner utomhus och angörs av ca 60 
lastfordon med timmer in eller virke ut per vecka. Företaget sysselsätter f n 16 personer. 

 
Bemötande och åtgärd. 
I samband med möte 2019-08-27 avhandlades planförslaget. Bostadsområdet utgår nu helt och 
sakägarens synpunkter ska härmed anses beaktade. 
 
Sammanfattning 
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras enligt ovanstående.  
 
På grund av flera av ovan redovisade synpunkter samt andra förändringar gällande fastigheter inom 
planområdet är planändringens syfte nu snarare att uppdatera användningsbestämmelser inom 
planområdet till nuvarande användning samt återinföra strandskyddet för Tidan. Därtill skyddas stora 
delar av den hittills obebyggda jordbruksmarken genom att kvartersmarken för industri minskas i den 
sydvästra delen. 
 
Byggnads- och trafiknämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och därefter uppdra åt 
Samhällsbyggnad att ställa ut den sålunda bearbetade planen för granskning. 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
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