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Inkomna yttranden 
Detaljplanen för del av Snickaren 30, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under 
perioden 6 juni – 31 aug 2020. Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från myndig-
heter, förvaltningar, organisationer, företag och enskilda. 
 
Med synpunkter: 
20-08-31 Länsstyrelsen 
20-08-26 Lantmäteriet 
20-07-23 RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
 
Utan synpunkter: 
20-07-16 Trafikverket 
20-07-20 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
20-08-18 BUN 
20-08-28 SOC 
20-08-14 Tibrobyggen 
20-08-28 Scanova 
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 bedömningen att planen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
• Planens beteckningar och beskrivning av de kulturhistoriska värdena kan göras tydligare. 
• Bullerutredning behövs ej men detta bör motiveras. 

 
Bemötande och åtgärd 
Till grund för planens bestämmelser angående kulturhistoriska hänsyn ligger anvisningarna i 
detaljplanehandboken från 1 juli 2019. Här anvisas q för rivningsförbud och k för varsamhet. 
I planen har dock bestämmelserna om rivning och varsamhet slagits ihop till en bestämmelse för att 
göra denna enklare. De karaktärsdrag som planbestämmelsen hänvisar till har preciserats i plan-
beskrivningen och införts under planens syfte.  
Den bullerutredning som gjorts bedöms vara tillräcklig i det aktuella fallet. Omfattande och dyra 
bullerutredningar kan inte vara ett självändamål. 
 
Lantmäteriet 
Yttrande 

• Användningen av bestämmelsen q bör förtydligas i planbeskrivning. 
• Planbeskrivningen bör kompletteras med uppgift om den version av PBL som används. 
• Fastighetsförteckningen kan vara fel angående berörda fastigheter. 
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Bemötande och åtgärd 
Planbeskrivningen förtydligas avseende q-bestämmelsen och PBL-version. Fastighetsförteckningen 
kontrolleras. 
 
 
RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 

• Samtliga verksamheter i byggnaden ska utformas enligt Boverkets byggregler. 
• Åtkomst med räddningsfordon och tillgång till vatten från brandpost ska säkerställas. 

 
Bemötande och åtgärd 
Samhällsbyggnad förutsätter att förändringar inom planområdet utförs enligt gällande lagar, 
förordningar och regler i övrigt. 
Byggnaden kan nås från långsidan utmed Centrumgatan och från gavlar. Brandposter finns i 
närliggande gator. Planbeskrivningen kompletteras med ett avsnitt om räddning. 
 
 
VÄSTTRAFIK 

• Västtrafik ser positivt på förtätning av boende i centrum. För att kollektivtrafiken ska upplevas 
som attraktiv är det viktigt med trygga och tillgängliga hållplatser samt GC-vägar. 

 
Bemötande och åtgärd 
Möjligheterna att resa kollektivt från centrum är mycket goda. 
 
 
 
Sammanfattning 
Planhandlingarna kompletteras och bearbetas enligt bemötandena 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 
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