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Sammanfattning
Handläggning
Aktualiteten i Tibro kommun gällande översiktsplan ÖP 2020 har prövats, med slutsatsen att kommunen behöver en ny ÖP som möter
förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett bättre stöd för långsiktig planering. ÖP 2020 gäller dock fram till dess att en ny ÖP
beslutas. Utöver FÖP Tibro och FÖP Fagersanna gäller tematiska tillägg och fördjupningar till dess att de upphävs genom att
inarbetas i kommande revideringar av översiktsplanen.
Översiktsplanen visar hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Den grundar sig på befintlig bebyggelse
och andra värden i kommunen som vi vill utveckla och förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov.
Översiktsplanen är ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att spegla aktuella förhållanden.
Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och detaljerad nivå. Översiktsplanen är ett
paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner
ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som .

Samrådsprocess och granskning med utställning
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplaneprocess innehålla ett samrådsskede och ett granskningsskede innan planen kan
antas. Planarbetet påbörjades i början av 2019 och väntas vara avslutat i oktober 2021 då översiktsplanen är planerad att antas.
Planen vinner enligt tidplanen laga kraft under november 2021 om den inte överklagas.
Samrådet för den nya översiktsplanen pågick perioden 7 september – 16 november 2020. Samrådsunderlaget remitterades till lokala
nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. Det arrangerades fyra fysiska samrådsmöten
och ett digitalt samrådsmöte. Personal och politiker var även tillgängliga för dialog i publika miljöer vid flera tillfällen. Vid dessa tillfällen
har kommunens stadsarkitekt Leif Ahnland och plan- och byggchefen Katarina Kjellberg samt annan personal och politiker funnits på
plats för att svara på frågor om planen. Annonsering skedde via webben samt SLA-tidningen. Samrådshandlingen fanns tillgänglig i
digital form på kommunens hemsida under den aktuella perioden.
Utställning av granskningsversionen pågick mellan 16 april och 30 juni 2021. Granskningshandlingarna har under den perioden varit
tillgängliga på Tibros hemsida samt utställda i sammanfattande pappersversioner i kommunkontorets reception.
Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda av översiktsplanen har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på förslaget. Antal yttranden som kommit in redovisas i tabellen nedan.
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Statliga och regionala myndigheter

8

Kommunala nämnder inklusive kommunalförbund

9 (KS, BTN, BUN, SHB, KFN, SOC samt MÖS, AÖS och RÖS)

Grannkommuner och regioner

3 (Skövde, Karlsborg och Västra Götalands-regionen)

Politiska partier

1 (Liberalerna)

Föreningar, organisationer och företag

2

Allmänheten

3

Totalt

26

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande innehåll. Några synpunkter har dock
framförts som föranleder tillägg/ändringar i olika delar av materialet. Det kan nämnas att ett stort antal yttranden kom in från såväl
privatpersoner som motsatte sig bebyggelse på Bjurbackskulle (FF3). Även Länsstyrelsen och några andra organisationer ifrågasatte
föreslagen förtätning. Detta medförde att området togs bort i granskningsversionen och antagandehandlingen.
Granskningsyttrandena i sin tur visar på att de flesta instanser som lämnat synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts. En tydlig
prioriteringsordning av förslagen har lämnats till kommande processer då det bedöms att de föreslagna ändringarna behöver stöd i
översiktsplanen men att kommunen vill bibehålla möjligheten att styra om i vilken ordning dessa sker. Antagandehandlingen tillförs
en förteckning över föreslagna kommande utredningar.

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar
Översiktsplanen har en bred ansats men syftar främst till att redogöra för kommunens framtida mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen
är viktig som övergripande planeringsinstrument och underlag för hela kommunen men många frågor måste redas ut i senare skeden. Det
finns många synpunkter som framförs som är väsentliga men som berör aspekter som inte kan behandlas i en översiktsplan. Den generella
bedömningen utifrån såväl samrådet som efterföljande moment är att det behövs ett fortsatt arbete efter översiktsplanens antagande.
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Kommunala nämnder och politiska partier
Kommunstyrelsen
Ankom 2021-06-07

Synpunkterna noteras.

Arbetet med framtagandet av ny översiktsplan är väl genomfört.
Kommunledningskontoret har gått igenom översiktsplanen utifrån tidigare lämnade
synpunkter i samrådsskedet samt tagit del av samrådsredogörelsen. Lämnade
synpunkter har i stort beaktats. Dock kvarstår några punkter som
kommunledningskontoret yttrar sig över:

Texten bearbetas och justeras enligt förslag i förhållande
till ny vision.

- I remissvaret påtalades att kommunfullmäktige har antagit en ny vision och
strategiska mål och utifrån det ska den tidigare visionen, Vi skapar miljöer som
sticker ut, utgå ur översiktsplanen. Texterna kring detta behöver
uppdateras/omformuleras ytterligare då den gamla visionen inte längre gäller.

Avsnittet om samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar
omarbetas i viss omfattning men bibehåller med
hänvisning till avsnittets ämne en relativt sett teknisk
karaktär.
Kommunstyrelsens synpunkter från samrådsskedet anses i
övrigt ha tillgodosetts.

- Exempelvis finns det en rubrik som heter Vi skapar miljöer som sticker ut! Det är
av vikt att den nu gällande visionen får genomslag.
- Vidare lyftes i remissvaret att rollen/syftet med Tibro museum inte ska regleras i
översiktsplanen. Denna formulering behöver än en gång omarbetas eller tas bort.
- I remissvaret togs det också upp att det inte finns något politiskt uppdrag kring
ändrad lokalisering av bibliotek och kultur. Det har fortfarande inte fattats några
sådana beslut. Den formulering som är med i granskningshandlingen bör tas bort
ur översiktsplanen.
- I remissyttrandet lyftes att den del av avsnittet som handlar om avlopp och som
beskriver samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar behöver omarbetas eller tas
bort då det är en beskrivning på detaljnivå som snarare hör hemma i andra
styrdokument eller verksamhetsstödjande dokument. Av samrådsredogörelsen
framgår inte hur synpunkten har beaktats. Kommunledningskontoret står
fortfarande bakom detta påpekande om att omarbetning behöver göras.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ankom 2021-06-29

Yttrandet noteras, samhällsbyggnadsnämndens
synpunkter från samrådsskedet anses ha tillgodosetts.

Arbetet med framtagandet av ny översiktsplan är väl genomfört.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom översiktsplanen utifrån tidigare lämnade
synpunkter i samrådsskedet samt tagit del av samrådsredogörelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade synpunkter på översiktsplanen i samrådsskedet i
november 2020, en synpunkt nämnden hade då var att man ansåg att föreslagen gångoch cykelväg till Rankås borde tas bort ur översiktsplanen eftersom sträckan aldrig
kommer att bli aktuell.
Eftersom sträckan tagits bort i granskningshandlingarna och övriga synpunkter nämnden
framförde i samrådsskedet har blivit bemötta i samrådsredogörelsen har
Samhällsbyggnadsnämnden inget ytterligare att erinra om Översiktsplan 2021 för Tibro
kommun.

Socialnämnden
Ankom 2021-06-23
Socialnämnden beslutar att lämnade följande yttrande:

Yttrandet noteras, socialnämndens synpunkter från
samrådsskedet anses ha tillgodosetts.

Socialförvaltningen har granskat samrådsredogörelsen och det uppdaterade förslaget till
ny översiktsplan och har inget att erinra mot dessa.
De synpunkter som socialnämnden framförde under samrådsskedet har beaktats och
införlivats på flera ställen i granskningshandlingen, både i beskrivande text och i
översiktskartan. Se exempelvis rubriken ”Skola, vård och omsorg” under avsnittet
”Visioner och principer” i granskningshandlingen. Likaså rubriken ”Ställningstagande för
att uppnå livskraftiga boendemiljöer” under nämnda avsnitt. Eller rubriken ”Service och
verksamheter” under avsnittet ”Förutsättningar”.
Socialförvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagen
översiktsplan.
6

Barn- och utbildningsnämnden
Ankom 2021-05-25
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen samt beslutar att varje ledamot
lämnar synpunkter via det egna politiska partiet.

Noteras att yttrandet motsvarar barn- och
utbildningsnämndens yttrande från samrådsskedet. Utöver
Liberalerna har inga partier inkommit med yttranden i
granskningsskedet.

Kultur- och fritidsnämnden
Ankom 2020-07-07
Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat förslaget till ny översiktsplan för Tibro
kommun. Förvaltningen har tidigare läst och gått igenom samrådshandlingen och
lämnat förslag till Kultur- och fritidsnämnden samrådsyttrande.

Projektgruppen informerades i god tid om att yttrandet
skulle inkomma efter utsatt tid med anledning av
sammanträdesdatum och nämndsadministration, yttrandet
har därför ansetts inkommit inom utsatt tid.
Yttrandet noteras.

Planförfattaren har på ett bra sätt förklarat de eventuella frågetecken och synpunkter
som redogjorts för i samrådsredogörelsen.
Synpunkterna från Kultur- och fritidsnämnden har noterats och besvaras på följande
sätt:
Rik fritid och tillgång till rekreation, friluftsliv och kultur ska uppfattas som
centrala delar i Tibro kommuns vision och därmed grundläggande för allt
utvecklingsarbete. Ett flertal ställningstaganden i översiktsplanen ger tydligt
stöd för en rik och meningsfull vardag och fritid.
Från kultur- och fritidsförvaltningen anses det att förslaget till ny översiktsplan är väl
genomarbetad och bra. Förvaltningen har inga synpunkter att föreslå till kultur- och
fritidsnämnden.
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Byggnads- och trafiknämnden
Ankom 2021-06-28

Noteras.

Byggnads- och trafiknämnden beslutar att:
-

nämnden inte har något att erinra mot granskningsversionen av ” Översiktsplan 2021,
Tibro kommun”.

-

nämnden inte har något att erinra mot samrådsredogörelsen av ” Översiktsplan 2021,
Tibro kommun”.

Avfallshantering Östra Skaraborg
Ankom 2021-04-22

Avfallshantering Östra Skaraborgs lyfter fram ställningstagandet att kommunen ska
verka för att ”Möjligheterna att ta hand om hushållens organiska avfall lokalt ska
utvecklas” samt skriver att under ställningstaganden för att uppnå livskraftiga
boendemiljöer:

Synpunkterna noteras. Punkten under ställningstaganden
för att uppnå livskraftiga boendemiljöer kompletteras
enligt förslag.

Punkten som beskriver nybyggnation kan kompletteras med ”åtgärder som underlättar
de boendes källsortering av avfall”
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Miljösamverkan Östra Skaraborg
Ankom 2021-06-04

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter:
Det är positivt att flera av de synpunkter som miljönämnden lämnade under samrådet har
tillgodosetts. Översiktsplanen har utvecklats på ett bra sätt på flera punkter sedan
samrådet.
Översiktsplanen har uppdaterats med den antagna nya visionen för Tibro kommun. De tre
strategiska målen fram till 2023 saknar de ekologiska hållbarhetsaspekterna och knyter
därmed inte an till visionen om hållbara val.

Synpunkterna noteras. Tibro kommun kan konstatera att
ekologiska hållbarhetsaspekter inte förts in i de
strategiska målen i sådan omfattning som formuleringen
Hållbara val gör anspråk på. Visionen om hållbara kan
däremot sägas styra mot en mer resilient och robust
kommun avseende ekonomisk och social hållbarhet.

Utdrag ur länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden (EBH-stödet)
redovisas på ett tydligare sätt på översiktskartan och utgör ett viktigt planeringsunderlag.
Avsnittet om hänsyn bör kompletteras med den ytterligare information om potentiellt
förorenade områden som miljönämnden lämnade under samrådsskedet samt kommunens
handlingsplaner för potentiellt förorenade områden.
Redovisningen av miljökvalitetsnormerna för vatten har förbättrats i planhandlingarna,
bland annat visas vattenförekomsterna på en karta i samband med redovisningen.
Tabellen med alla vattenförekomster och deras status finns kvar. Möjligtvis är den lite
otydlig, även om man klickar på den.

Noteras. Tabellens brister avseende läsbarhet är en följd
av formatets begränsningar gällande bildvisning.

Enligt samrådsredogörelsen skulle ett avsnitt om vattenplanen för Hjo, Karlsborg och Tibro Beskrivande stycke om vattenplanen tillförs aktuellt
avsnitt. Utöver det som återfinns i det nya avsnittet
föras in i avsnittet om hänsyn. Miljönämnden kan inte se att så har skett. Nämnden
Föreslagna kommande arbeten under flikarna Mark och
vidhåller därmed de synpunkter den lämnade under samrådet.

vatten samt Ställningstaganden ligger genomförandet av

I vattenplanen redovisas ytterligare åtgärder som Tibro kommun behöver genomföra för att vattenplanen fortfarande som ett aktivt uppdrag för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
uppnå och följa miljökvalitetsnormerna:
•Ta fram en VA-plan.
•Ta fram en dagvattenplan.
•Örlens avrinningsområde ska skyddas och ges extra hänsyn för att säkerställa en god
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vattenkvalitet för framtida vattentäktsverksamhet. Avfallsdeponier, industrier och
djurhållning innebär en risk för att miljöfarliga ämnen utlakas och förorenar sjön.
•Upprätta vattenskyddsområden för grundvattenförekomsterna Hönsa och Lokaåsen
Nyholm (område B och D i vattenförsörjningsplanen).
•Uppdatera vattenskyddsområdena för de befintliga vattentäkterna Segerstorp, Karlshaga
och Fagersanna enligt nu gällande rekommendationer.
•Successivt minska belastningen på Tidan genom att minska eller fördröja direkta
dagvattenutsläpp.
•Utreda kommunens möjligheter till reservvattenförsörjning.

I översiktsplanen finns mål och ställningstaganden om att förse de boende inom
verksamhetsområdena med gott och friskt dricksvatten. För att nå målen krävs att
kommunen genomför vattenplanens förslag om att uppdatera daterade
vattenskyddsföreskrifter för befintliga vattenskyddsområden samt inrätta
vattenskyddsområden för vattentäkter där det saknas.
Det finns åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som syftar till att anordna
erforderligt skydd för allmänna dricksvattentäkter och göra en översyn av
vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås.
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten.
En av åtgärderna som föreslås är att beakta skyddet av dricksvattenresurser vid
översiktsplaneringen, uppdatera översiktsplaner med vattenskyddsområden och de
utpekade dricksvattenresurserna i den regionala vattenförsörjningsplanen.
I de regionala tilläggsmålen finns mål kopplade både till levande sjöar och vattendrag samt
grundvatten av god kvalitet; år 2025 ska alla kommunala och större yt- och
grundvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella
skyddsföreskrifter.
Miljönämnden framförde under samrådet att kommunernas åtgärder som rör
översiktsplaneringen i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska framgå av
översiktsplanen. Den informationen har inte kompletterats i översiktsplanen.
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Det är positivt att översiktsplanen har kompletterats med underlag om luftkvaliteten inom
kommunen.
De regionala tilläggsmålen till de nationella miljökvalitetsmålen bör framgå av
översiktsplanen. De regionala tilläggsmål som är relevanta för översiktsplaneringen och de
visioner och planeringsförutsättningar som översiktsplanen bygger på bör redovisas.
Det är positivt att ställningstaganden för att uppnå en hållbar och robust teknisk
infrastruktur har kompletterats med ställningstaganden som syftar till att sluta de kretslopp
som finns i samhället.
Ett av de riksintressen för naturvården som redovisas i översiktsplanen, DegermossenStore Mosse, är på väg att bli naturreservat. Förslag till bildandet av naturreservatet är ute
på remiss under våren.
Det är positivt att resonemangen kring bullerstörningar inom kommunen har utvecklats.
Teckenförklaringen i bullerkartan från en bullerutredning som länsstyrelsen genomfört
2016 behöver kompletteras med en enhet för den använda skala som går från 0,00 till
1,00.

Kartan med buller kommer att justeras innan planen
antas som en redaktionell ändring.

Avsnittet om konsekvensbeskrivningar är justerat bland annat med övergripande bilder på
tabeller för olika påverkan på riktningsgivande principer och planeringsstrategier. Det är
därmed mer lättläst. Även konsekvenser för miljö, ekonomi med mera har fått samma
angivelse för vilka mål som påverkar de teman som finns i översiktsplanen, som för
konsekvenser för människor med mera. Det ger ett mer enhetligt intryck och underlättar
jämförelser.
Miljönämnden noterar dock, med hänvisning till sina tidigare synpunkter att den inte ser
någon större skillnad mot den förra versionen. Nämnden vidhåller därför de synpunkter
som den lämnade under samrådet:
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en avgränsning som begränsar bedömningen till
jordbruksmarker, vattenmiljöer, naturvärden, klimatförändringar och kulturmiljö. Valet av
avgränsning motiveras inte. Enligt 6 kap. 9 § punkt 1 miljöbalken (MB) ska ett

Avgränsningssamrådet har hållits, sammanfattning tillförs
konsekvensbeskrivningen innan planen antas.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att kunna
kompletteras enligt yttrandet innan planen antas varför
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avgränsningssamråd genomföras. Resultatet av samrådet behöver framgå av
miljökonsekvensbeskrivningen.

punkt 6 och 8 justeras i efterhand.

Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla framgår av 6 kap. 11 § MB:
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande
till andra relevanta planer och program,
2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd,
3. uppgifter om
a. miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
b. miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
c. befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som
rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön,
och
d. hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av
planen eller programmet kan antas medföra,
5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande
negativa miljöeffekter,
6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av
olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
8. en icke-teknisk sammanfattning av 1-7.

Miljönämnden bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen behöver revideras och
uppdateras för att säkerställa att samtliga dessa punkter tydligt uppfylls. Bland annat
saknas punkt 6 och punkt 8.
Översiktsplanen bör kompletteras med en genomförandedel där det framgår vilka
ytterligare styrdokument och utredningar som kommer tas fram samt när de är tänkta att
genomföras. Genomförandedelen bör även innehålla planen för att hålla översiktsplanen
aktuell.

Översiktsplanen har kompletterats med ett avsnitt om
Föreslagna kommande arbeten under flikarna Mark och
vatten samt Ställningstaganden.
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Liberalerna Tibro
Ankom 2021-06-28

Liberalernas yttrande:
Vi är medvetna om att detta är en översiktsplan och att mycket regleras i
kommande detaljplaner men finner det angeläget att man särskiljer förskole och
skolverksamhet från allmän verksamhet.

Synpunkterna noteras. Avsnitt Skola, vård och omsorg i
temaområdet Livskraftiga boendemiljöer under fliken
Visioner och principer anses vara tillräckligt tydligt.
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Statliga myndigheter m.fl.
Länsstyrelsen
Ankom 2020-11-16

Utställt förslag till översiktsplan (ÖP) för Tibro kommun
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL).
Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens
ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:
1.
förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2.
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3.
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4.
sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5.
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där
Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen.
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter
på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har
inkommit från Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut (SGI) och Trafikverket. Kopior
av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
Översiktsplanen är gedigen och välgjord. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras.

Samlad bedömning
Synpunkterna noteras.
Gällande föreslagna kommande utredningar, strategier,
policydokument, planer och program saknas i dagsläget
formella beslut om att påbörja arbete. De föreslagna
prioriteringar som framgår av översiktsplanen kräver
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Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen överlag tillgodoses. Men när det gäller
förtätningsområde FF4 Södra Skeastan och utredningsområde FU2 Skeastan inom
riksintresse för naturvård får kommande utredningar visa lämplig omfattning och placering
av byggnader.
Länsstyrelsen bedömer att det som kommunen föreslår i översiktsplanen medverkar till att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, men för att säkerställa hur det ska göras mer i
detalj är den strategi för dagvattenhantering som kommunen ska ta fram viktig.

ytterligare förankring i kommande processer. Kommunen
menar att detta kan i sig få en positiv effekt i det att
upparbetat momentum i den översiktliga planeringen
bibehålls. Ett nytt avsnitt rubricerat Föreslagna kommande
arbeten under flikarna Mark och vatten samt
Ställningstaganden samlar ett antal planer, program och
projekt som en del av översiktsplanens
genomförandestrategi.

Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanens områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge är förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket MB.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare
planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det
förutsätter dock att kommunen följer de rekommendationer som översiktsplanen lyfter fram
och att tillräcklig hänsyn tas till risken för översvämning vid planering av ny sammanhållen
bebyggelse.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Naturvård (3 kap. 6 § MB)
I samrådsskedet hade Länsstyrelsen omfattande invändningar mot förtätningsområdet FF3
(Bjurbackskulle). Länsstyrelsen välkomnar att det tagits bort som förtätningsområde och
ändrats till möjligt nyckelprojekt för friuftsändamål. Länsstyrelsen bedömer att det
säkerställer riksintresset för naturvård.

I alla ärenden inom riksintresseområden ska vid såväl
bygglovsgivning, förhandsbesked enligt PBL eller vid
detaljplanering särskild hänsyn tas till att riksintresset
begränsas eller undviks helt.

Förtätningsområde FF4 Södra Skeastan och utredningsområde FU2 Skeastan ligger inom
samma riksintresse.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att viss
exploatering inom de områdena sannolikt är möjlig. För att avgöra lämplig omfattning och
placering krävs ytterligare utredningar, vilket kommunen också lyfter fram i översiktsplanen.
Kommunens bedömning av hur många bostäder området kan inrymma omfattar ett stort
spann, 25–65 nya bostäder. Vad kommande utredningar visar och vilka anpassningar som

Förtätningsområde FF3 (Burbackskulle) har lyfts ut och fått
en markering i kartan såsom tätortsnära grönområde. I en
framtida översyn av Naturvårdsprogrammet bör
Bjurbackskulle kerhet att pekas ut. Även FF1 Börtliden
kommer att utgå. För de förtätningar som möjliggörs genom
utpekandet av FF4 och FU2 i Fagersannas östra ände
kommer en anpassning av bebyggelsen i förhållande till
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krävs utifrån det blir centralt för att möjligheterna att utveckla förtätningsområde FF4 Södra markens beskaffenhet och de naturvärden som identifierats
att vara dimensionerande.
Skeastan och utredningsområde FU2 Skeastan enligt förslaget i översiktsplanen.
Miljökvalitetsnormer
Vatten
Länsstyrelsen bedömer att det som kommunen föreslår i översiktsplanen medverkar till att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, men för att säkerställa hur det ska göras mer i
detalj är den strategi för dagvattenhantering som kommunen ska ta fram viktig.
Länsstyrelsen rekommenderar kommunens kommande strategi för dagvatten grundas på
en samlad bedömning av kommunens grund- och ytvattenförekomster, utifrån
statusklassning och vilka åtgärder som krävs för att följa miljökvalitetsnormerna. Vid
bedömning av påverkan på vattenförekomsten ska effekten av den samlade belastningen
på recipienten från nya exploateringsområden och förtätningar av befintlig bebyggelse tas
med. Åtgärdsprogram, antagna och förslag till åtgärdsprogram, som tagits fram inom ramen
för vattenförvaltningen bör beaktas.

Dagvattenhanteringsplan samt klimatanpassningsplan är
föreslagna för kommande arbete, rekommendationer enligt
yttrandet kommer att beaktas i arbetet gällande upplägg och
innehåll med mera.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanens områden för landsbygdsutveckling i strandnära LIS-plan kommer att ses över och vid behov revideras och
föras in i kommande aktualisering när ny lagstiftning är på
läge är förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket MB. Kommunen föreslår inga nya eller
plats.
förändrade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, utan kommunens LISområden sedan tidigare fortsätter att gälla.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör Noteras.
andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Översvämning
Översiktsplanens innehåller en del principer och åtgärder för att hantera
klimatförändringarna. Där står bland annat att samhällsviktiga verksamheter och
samhällsfarliga verksamheter ska lokaliseras på en säker nivå. Länsstyrelsen saknar

Lokalisering av icke-samhällsviktiga och icke-samhällsfarliga
verksamheter ska även den ske med hänsyn till
översvämnings- och skredrisker. I sådana fall där
bebyggelsen är av sådan art och utformning att den vid
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motsvarande tydliga ställningstaganden för icke- samhällsviktiga och icke-samhällsfarliga
verksamheter när det kommer till översvämningsrisker.
Enligt Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker är den grundläggande
utgångspunkten vid bedömning av översvämningsrisk att ny sammanhållen bebyggelse
(även icke samhällsviktig och icke miljöfarlig) bör lokaliseras till områden som inte hotas av
översvämning. Det innebär att den grundläggande utgångspunkten vid bedömning av
översvämningsrisk för ny sammanhållen bebyggelse är beräknat högsta flöde.

översvämning inte tar skada eller skadar andra värden kan
denna tillåtas efter en samlad bedömning gjorts. De
rekommendationer som ligger till grund för länsstyrelsens
bedömning ska beaktas vid detaljplanering och
bygglovgivning. Klargörande skrivning tillförs aktuellts avsnitt.

Detta kommer att vara Länsstyrelsens utgångspunkt vid bedömning av översvämningsrisk i
kommande detaljplaner. Avsteg från denna utgångspunkt är möjlig, men då behöver
kommunen i detaljplaneringen tydligt redovisa konsekvenserna och åtgärder som gör att
lokaliseringen ändå blir lämplig. För enklare bebyggelse är det dock acceptabelt att
utgångspunkten är ett 200-årsflöde utan vidare åtgärder.
Klimatrelaterade risker i den byggda miljön
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen redovisa kommunens syn på
risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Översiktsplanen belyser vissa aspekter av detta och det framgår att ett arbete med
riskbedömning gällande ras, skred, erosion och översvämningsrisker har inletts för att
säkerställa att bebyggelse inte placeras på olämpliga platser. Men Länsstyrelsen bedömer
att frågeställningen behöver fördjupas något redan i översiktsplanen. De geografiska
områden där det kan finnas risk för skador på den byggda miljön behöver framgå genom en
översiktlig redovisning. Områdena kan sedan betraktas som potentiella riskområden där
fördjupade undersökningar kan behöva göras för att säkert kunna uttala sig om riskerna.4
Kommunen behöver också göra en värdering av de identifierade riskerna och tydliggöra
prioriterade områden. Möjliga åtgärder för att minska riskerna bör redovisas.

Översiktsplanen tillfördes till granskningsskedet en översiktlig
skyfallsutredning där samtliga utpekade utvecklingsområden
i tätorterna beskrivs, även övrig tätortsbebyggelse omfattas
av karteringen. Tillsammans med tidigare kartläggningar av
exempelvis Tidans översvämningskartering och Översiktlig
stabilitetskartering (MSB) samt Örlens högsta uppmätta
vattenivå (Tibro kommun) anses en stor andel av de kända
riskområdena redovisade. En tydligare redovisning av
riskområden kommer att arbetas vidare med i översiktskartan
över tid i takt med att nya underlag kommer, översiktskartan
ligger utanför den laga kraftvunna delen av översiktsplanen
och avses främst som information och handläggarstöd.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen
Jordbruksmark
Kommunen bedömer att ytterligare bostäder kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse,
som medger att viss brukningsbar jordbruksmark kan tas i anspråk. Men kommunen
redovisar inte i översiktsplanen vilka alternativ som utretts och uteslutits. Det innebär att
kommunen i varje enskild detaljplan som berör jordbruksmark behöver utreda det. I
utredningen måste kommunen bedöma varför förutsättningarna att ta annan mark i anspråk

Konsekvensbeskrivningen tar upp överväganden gällande
bebyggande av jordbruksmark och visar på att andelen
brukningsbar jordbruksmark som ligger kvar såsom utpekad
för bebyggelse kraftigt minskats i förhållande till nu gällande
fördjupade översiktsplaner.
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inte är tillfredsställande. Kommunen ska då visa vilka möjliga alternativ som finns.
Alternativen ska först och främst utgöras av annan mark än jordbruksmark. Om det finns
möjliga alternativ till jordbruksmark bör inte brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.

I de fall där jordbruksmark ingår i Utredningsområden för
Tibro respektive Fagersanna förutsätter en förtätning alltid att
kommunen detaljplaneskedet redovisar efterfrågad utredning
gällande alternativa lokaliseringar. Översiktsplanens
övergripande princip om handlingsutrymme för flera framtider
ska ses som att kommunen bibehåller ett visst stöd för
alternativa vägar för att trygga bostadsförsörjningen på
hållbara sätt där vissa typer av tätortsnära exploatering på
jordbruksmark ska kunna motiveras.

Lantmäteriet
Ankom 2021-06-14
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till
Noteras.
länsstyrelsen och har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende.

Trafikverket
Ankom 2021-05-07
Tidigare samråd
Trafikverket har yttrat sig under samrådsskedet, TRV 2020/96335, daterat 2020-09-30.

Noteras.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på översiktsplanen och ser fram emot fortsatt
dialog gällande kommunens utvecklingsplaner.

18

Sveriges Geologiska Institut
Ankom 2021-06-23
SGI:s synpunkter
SGI har i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad översiktsplan.
Många av de synpunkter SGI hade i samrådsskedet har omhändertagits i planen. Vi vill
dock trycka på att det i samband med detaljplanering samt vid bygglovgivning utanför
detaljplanelagt område alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet
med PBL.

Synpunkterna noteras. Tibro kommun avser att
uppdatera rutiner för detaljplanering och
bygglovshandläggning där frågor gällande skred,ras
och erosion i förhållande till förändrat klimat hanteras
på lämpligt sätt enligt gällande lagstiftning.

Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet för avsett
planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten
och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.

Skogsstyrelsen
Ankom 2021-06-23

Noteras.

Yttrande gällande Tibro översiktsplan
Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende.
De synpunkter som Skogsstyrelsen lämnat vid tidigare remiss har beaktats i ert
yttrande. Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller
någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. Vi ansvarar för
frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett
sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt
skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark
(mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i
frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med
naturresurser.
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Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Ankom 2021-04-22
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
− Räddningstjänsten har inga synpunkter i aktuellt ärende.

Noteras. Tibro kommun tolkar granskningsyttrandet
som att räddningstjänsten anser deras synpunkter
från samrådsskedet hanterats på ett
tillfredsställande sätt.

Vattenfall Eldistribution AB
Ankom 2021-06-29
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och lokalt
elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 145 kV, både ledning i luft och ledning i mark
inom kommunen.
Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller elnätanlägningar med
beteckningen regionalt elnät:
•

Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är
linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession behöver sökas
vilket är tidskrävande.

•

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 kV ska placeras på
ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån
säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.

•

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV ska placeras på
ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån
säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk samt ur ett underhållsperspektiv.

•

Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av
försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF).

Synpunkterna noteras. Fliken Hänsyn tillförs skrivningar
om vikten av att elnätanläggningar ska hanteras i den
utsträckning det är möjligt enligt inlämnade
rekommendationer. En sammanfattning av dessa tillförs
även avsnittet Teknisk infrastruktur och energi under fliken
Visioner och principer. Dock har det med tillgängligt
underlag inte varit möjligt att lägga till ett kartlager som
redovisar aktuellt ledningsnät på så sätt som yttrandet
avser.
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Vattenfall Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse där människor
stadigvarande kan antas vistas, tex bostäder och kontor, inte uppförs närmare än
50 meter från ledningens närmaste anläggningsdel. Detta för att minimera eventuell
framtida oro etc. hos de boende.
•

Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 20 m (landsbygd) eller 10 m
(tätort) från närmaste fasledare vid icke direktjordad luftledning med en
spänningsnivå upp till 100 kV med hänsyn till TSN nr 21.

•

Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 50 m (landsbygd) eller 20 m
(tätort) från närmaste fasledare vid direktjordad luftledning med en spänningsnivå
över 100 kV med hänsyn till Telestörningsnämnden (TSN) nr 21.

•

Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive avståndet 50 m
(landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid jordfel, t.ex. åsknedslag, på
luftledningen uppstår en förhöjd markpotential i ledningsgatan. Denna förhöjda
markpotential får inte påverka angränsande anläggningar så att skador uppstår på
dessa. Den förhöjda markpotentialen får heller inte medföra fara för person som
befinner sig invid anläggning placerad i närområde till luftledningen.

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller elnätanlägningar med
beteckningen lokalt elnätnät:
•

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 24 kV ska placeras
på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån
säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk.

•

Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer
för elförsörjning.

•

Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt område men kan
vara bådemarkförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden.

•

För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara
minst 5 meter.

•

För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart material vara
minst 5 meter.
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•

En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 200
m. Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets
elförbrukning.

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall Eldistributions
elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att drift- och underhållsarbeten för
elnätanläggning inte försvåras.
Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall Eldistributions
elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande.
Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken avseende att verksamheter eller åtgärder inte medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska anmälas i god tid.
Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på annat sätt i
avtal.
En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad av befintliga
elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar för att säkerställa
kommunens kommande energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri
och handel.
Vid etablering av större solenergianläggningar och vindenergianläggningar krävs sannolikt
ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar.
Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende krävs sannolikt
ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar.
Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av befintliga
elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar.
I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och förändrade intrång i
geografin för att framtidssäkra den del av infrastrukturen som berör eldistribution.
Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-områden och
vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får förhindra ledningshavaren att
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utföra de återkommande drift- och underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a.
enligt gällande föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning.
Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att dessa inte omfattar
ledningsgatan.

Svenska kraftnät
Ankom 2021-05-26
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2020-10-23 svarat på berörd remiss.
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat
förslag.

Noteras. I kommande planering och vid bygglovgivning om
så anses behövligt ska samråd hållas enligt
rekommendationer.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil.
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar,
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket
svenska kraftnät”.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för
transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Samråd ska
hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från
transmissionsnätsledningar och stationer.
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt
material till oss.
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Kommuner och organisationer
Skövde kommun
Ankom 2021-06-08
Yttrande
Skövde kommun har tidigare yttrat sig över samrådsförslaget 2020-11-09. Synpunkterna
har noterats och bemötts i granskningshandlingen. Skövde kommun framförde följande i
sitt samrådsyttrande:
"I förslaget till ny översiktsplan beskrivs väg 49 som den viktigaste kopplingen mellan Tibro
och Skaraborg. Väg 49 ligger i ett av de prioriterade regionala pendlingsstråken (stråk 5) i
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland. Stråk 5 sträcker sig genom hela
Skaraborg och är ett viktigt stråk även för Skövde kommun. Skövde kommun instämmer i
värdet av att få ett sammanhängande nät för gång-och cykeltrafik mellan Tibro och Skövde
liksom mellan övriga grannkommuner. I samband med Trafikverkets pågående vägprojekt
mellan Igelstorp och Skövde har man valt att bygga en ny gång-och cykelväg inom
vägområdet utmed väg 49. I planförslaget lyfter Tibro kommun att täta bussförbindelser till
Skövde resecentrum är särskilt viktiga. Skövde kommun instämmer i vikten av att det finns
en god tillgänglighet till Skövde resecentrum med hänsyn till dess roll som både lokalt och
regionalt pendlingsnav liksom för betydelsen av att bibehålla och utveckla långsiktigt goda
förutsättningar för ett hållbart resande.

Noteras.
Med anledning av att förutsättningar kan förändras
relativt plötsligt, helt i linje med översiktsplanens
övergripande princip om Handlingsutrymme för flera
framtider, kan nya utredningar i närtid föranleda
planering närmare kommungränsen än vad som finns i
nuvarande planförslag. En sådan utveckling kommer
föranleda täta samråd med berörda parter under hela
processen och kan resultera i behovet av en
tidigarelagd uppdatering av översiktsplanens
utvecklingsområden.

Det finns i planförslaget inga utpekade utvecklingsområden eller bevarandevärden nära
kommungränsen som påverkar eller förändrar förutsättningarna för den fysiska
planeringen i Skövde kommun."
Skövde kommun har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.
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Karlsborgs kommun
Ankom 2021-06-29
Tibro har valt att ta fram en digital översiktsplan, vilket [är] inspirerande för övriga
kommuner i Skaraborg inför framtida arbeten med de egna nya översiktsplanerna.
Planförslaget är väl genomarbetat, överskådligt och lättillgängligt. Tibro lyfter fram vikten
av fortsatta satsningat utmed v 49 (stråk 5) både gällande investeringar infrastruktur och
kollektivtrafik, vilket även är av stor vikt för Karlsborgs kommun. Det mellankommunala
samarbetet nämns och här är samarbetet inom HjoTiBorg en viktig del som i framtiden kan
få en större roll för att möta de framtida utmaningarna som de tre kommunerna står inför.

Noteras.
Tibro kommun ser fram emot möjliga nya och
fördjupade samarbetsformer avseende fysisk planering
och lovgivning med mera.

Västra Götalandsregionen
Ankom 2021-04-20
Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafik och infrastrukturavdelningen, inkom med
synpunkter vid samrådsskedet av planen och kommer inte att lämna något ytterligare
yttrande vid utställningen av översiktsplanen.

Noteras.

Hyresgästföreningen
Ankom 2021-06-29
Föreningen tycker att den uppdaterade digitala översiktsplanen ger en tydligare bild av
kommunens plan.
Vi anser att det är positivt att kommunen enligt översiktsplanen prioriterar och planerar ny
bebyggelse i nära anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Vidare ser vi det
positivt att kommunen vill utveckla attraktiva gång- och cykelstråk till olika målområden.
Hyresgästföreningen Skaraborg anser att det är bra att översiktsplanen belyser
bostadsförsörjningsprogrammet, och hur det kommer att uppdateras inom nära framtid.

Noteras. Arbetet med ett uppdaterat
bostadsförsörjningsprogram kommer att prioriteras när
resurser finns tillgängliga. Deprognoser som finns i
nuvarande program sträcker sig till 2025 varför de
fortfarande
ansetts vara aktuella.
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Privatpersoner och samfälligheter
Fastighetsägare i form av bolag och föreningar etc. namnges, men personnamn får inte skrivas ut.

Privatperson
Ankom 2020-11-12
Våra synpunkter är som tidigare att vi motsätter att byggnation sker på Börtliden (FF1).
Vi är tacksamma för att ni kom ut till oss i mars och diskuterade förslaget med oss och
våra grannar. Vi önskar att naturen ska förbli orörd då vi älskar naturen och djuren som
rör sig runt vår tomt. Dessutom fungerar träden mot riksväg 49 och vägen till Ransberg
som naturligt bullerskydd. Marken är mycket sluttande och mycket blöt, vilket ni fick se
under mötet.

Exploateringsområdet Börtliden (FF1) pekades ut som
en möjlig förtätning med anledning av närheten till skolan
och Bråbacka samt att det aktuella skogsområdet har
låga naturvärden.
Efter ytterligare syn på plats efter samrådsskedet och ett
möte med boende i anslutning till området har kommunen
beslutat att ta bort FF1 ur det slutgiltiga förslaget,
byggnation där är följaktligen inte längre aktuell.

Som vi nämnde i vårt mail i november låg en stor del av attraktionsvärdet när vi köpte
fastigheten just närheten till naturen och avsaknaden av många närliggande
bostadshus. Vi vill dessutom att våra 2 döttrar ska kunna växa upp i den miljö vi har nu
och som erbjöds när vi investerade i fastigheten. Tacksam för fortsatt god
kommunikation.

Privatperson
Ankom 2021-06-29
Samrådshandlingen för översiktsplan för Tibro kommun var under 2020 tillgänglig för
avgivande av granskningssynpunkter. Jag noterade då att ingenting fanns noterat om
konsekvenserna av en planerad 40-kV ledning från Mölltorp till Tibro Centrum med tre
alternativa utredningslägen. Detta påtalade jag i mitt granskningsyttrande 2020-11-10.
I den efter detta framtagna samrådsredogörelsen kan jag inte någonstans hitta mina som
behörig privatperson lämnade synpunkter/frågor hur den planerade 40-kV ledningen
kommer att påverka översiktsplanen. Detta är från min synpunkt förvånande och jag
undrar varför ingen kommentar från Tibro kommun har givits avseende denna
granskningssynpunkt.

Ingen remissinstans eller verksamhetsutövare har påtalat
behovet av att översiktsplanen hanterar frågan om den
kraftledning som åsyftas i yttrandet varför detta inte har
tagits upp. Det finns inga kommunala ställningstaganden
som berör ledningen och det som skrivs om eldistribution
under fliken Visioner och principer samt hänsyn ska
anses vara uttömmande. En översyn av det tematiska
tillägget som gäller energiförsörjning har föreslagits som
ett kommande arbete. Att det ursprungliga yttrandet inte
togs upp i samrådshandlingen beror på att den aktuella
frågan felaktigt bedömdes inte höra till översiktsplanen
enligt ovanstående motivering.
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Privatperson
Ankom 2021-06-30

Noteras.

Synpunkter på granskningshandlingen för den nya översiktsplanen
Först vill jag framföra min uppskattning över att Tibro kommun har tagit till sig av
kritiken mot exploatering av Bjurbackskulle, den kommunägda marken nordost om
Bjurslingan (Fagersanna 2:79).
Alla vi som vet vilka unika naturvärden detta område har är mycket glada över att
exploateringsområdet FF3 har tagits bort ur planförslaget. Vi hoppas att detta ska
vara första steget mot att ge Bjurbackskulle ett mer långsiktigt skydd så att även
framtida generationer kan få ta del av den unika miljön.
Några detaljer i granskningshandlingen måste dock justeras innan förslaget hamnar
på kommunfullmäktiges bord för beslut:
1) I översiktskartans lager ”Värdefull mark” under rubriken ”Hänsyn Natur och
Kultur” finns inte den kommunägda marken nordost om Bjurslingan
(Fagersanna 2:79) med. Detta är ytterst anmärkningsvärt och inkonsekvent
eftersom Tibro kommun på sidan 80 i samrådshandlingen själva framhåller att
”Kombinationen av äldre skog, ravin och vacker utsikt gör att platsen har
odiskutabla värden för friluftslivet i närområdet men även orten som helhet”.
Byggnads- och trafiknämnden har dessutom själva gjort bedömningen ”Att det
aktuella området har höga naturvärden är obestridligt.” Detta står att läsa på
sidan 19 i BTN:s eget protokoll från sammanträdet 2021-05-25 då
Bjurbackskulle diskuterades.
Även Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande 2020-11-16 kommit fram till
samma slutsats. På sidan 2 kan man läsa ”Länsstyrelsen kan konstatera att
område FF3 håller höga naturvärden”.

Kartlagret värdefull mark har hämtats direkt
från länsstyrelsens underlag från 2018. Lagret
kommer inte att uppdateras innan utan
Bjurbackskulle har markerats som grönområde
i väntan på kommande utredningar. Att
kommunen nu lyfter områdets kvaliteter i
texten ska ses som att organisationen på goda
grunder och med ny kunskap har omvärderat
det ursprungliga förslaget efter synpunkter
samrådsskedet.
Frågan om och i så fall vilken typ av skydd
som vore lämpligt för Bjurbackskulle kommer
att tas upp vid en kommande revidering av
kommunens naturvårdsprogram.

Vidare skriver man att kommunen bör ”överväga att skydda området som ett
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kommunalt naturreservat för att skydda naturvärdena och friluftslivet på
platsen.”
Slutsats och åtgärd: Den kommunägda marken nordost om Bjurslingan
(Bjurbackskulle) måste absolut redovisas som värdefull i kartlagret ”Hänsyn
natur och kultur/Värdefull mark”
2) I mitt eget samrådsyttrande 2020-11-13 påpekade jag att det fanns ett
direkt felaktigt påstående i planförslaget angående riksintresset ”NRO 14077
Örlendalen – Mölltorpsplatån”.
De geologiska formationer som Bjurbackskulle är en del av beskrivs med
orden ”Dessa är inte särskilt utvecklade inom tätortsområdet". Alla som har
besökt Bjurbackskulle vet att detta är helt fel. Åsen höjer sig c:a 20 m över
omgivningen och de båda långsidorna åt norr respektive söder är dessutom
mycket branta. Kullen utgör tvärtom en mycket tydlig randbildning, ett
praktexempel på vad riksintresset NRO 14077 handlar om.

Avsnittet om LIS-områden och de texter som finns där
har inte arbetats om eftersom lagstiftningen gällande
strandskydd är under översyn. Den uttalade avsikten är
att se över såväl LIS-områdenas omfattning som
innehållet i det aktuella avsnittet. Att utlovad rättelse inte
skett från samrådshandling är däremot olyckligt och den
formulering som ifrågasätts här har korrigerats i texten.

I samrådshandlingen skrev Tibro kommun på sidan 90 som svar på mitt
påpekande att texten skulle justeras enligt mitt förslag. Detta har dock inte
gjorts i granskningshandlingen.
Slutsats och åtgärd: Den felaktiga meningen ”Dessa är inte särskilt utvecklade
inom tätortsområdet" måste tas bort!
(Texten återfinns i granskningshandlingens lager Översiktsplan mark och
vatten/ LIS-områdenär man klickar på Fagersannas LIS-område)
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