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4.1  Konsekvenser
Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens 

konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser in-
klusive konsekvenser för hälsa-, säkerhet- och 
risker samt sociala och ekonomiska konsekven-
ser. 

Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning kom-
mer att tas fram i samband med mer detaljerad 
planering, projektering och genomförandet i de 
fall detta erfordras. Här redovisas översiktliga 
miljökonsekvenser för naturmiljön, kulturmil-
jön, landskapsbilden mm. 

4.2 Konsekvenser för natur, kul-
tur och landskapsbild 
Näringsliv – industri och areella näringar

Industri och andra närliggande verksamheter 
kommer i första hand att lokaliseras till Tibro tät-
ort eller till områden som redan är påverkade av 
diverse verksamheter. Därmed blir de negativa 
konsekvenserna för natur, kultur och landskaps-
bild små eller inga alls. Vindkraftsnäringen ut-
gör ett undantag då dagens verk kraftigt påverkar 
framförallt landskapsbilden.

(F n är det dock osäkert om det överhuvudta-
get kan byggas några vindkraftverk inom Tibro 
kommun m h t totalförsvarets intressen). 

Utveckling av jord- och skogsbruksnäringar na 
är viktiga för en levande landsbygd. Dagens allt 
större hänsynstaganden till ekologiska aspekter 
som minskat näringsläckage till vatten, minskat 
användande av gödningämnen mm har positiv 
effekt på naturmiljön i form av minskad över-
gödning och bättre vattenkvalitet. 

Kommunen har i avsnittet 3.16.7 pekat ut tre 
stora, relativt opåverkade och tysta områden. 
Ambitionen är att dessa områden ska förbli re-
lativt opåverkade, vilket innebär att all ”tyngre” 
och störande exploatering kommer att prövas 
restriktivt till förmån för behovet av orörda om-
råden och tysta områden både i nutid och för 
kommande generationer. 

Bostäder – permanent- och fritidsbostäder 
Byggande på landsbygden medför att förut-

sättningarna för en levande landsbygd förbättras. 
Det innebär dock att transportbehovet ökar, vil-
ket i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen 
genom ökade utsläpp av klimatgaser. Denna ten-
dens motverkas av ambitionen att i första hand 
koncentrera	byggandet	till	kollektiva	trafikstråk.	
I samband med permanentning av fritidshus för-
bättras i regel avloppsanläggningar, vilket är po-
sitivt för både land- och vattenmiljön. 

Friluftsliv, fritid och turism  
Ökad friluftsturism, vilket är en kommunal 

ambition, innebär ökad risk för förslitning av 
vissa områden framförallt i Örlen- och Rankås-
områdena. Förbättrad kanalisering av besökarna 
minskar denna risk. Tibro kommun har f n inte 
förutsättningar för storskalig friluftsturism, var-
för denna näring inte är eller bedöms bli något 
större problem för miljön.

Kommunikationer 
Planförslaget innebär inga genomgripande för-

ändringar av kommunikationsstrukturen. Rv 49 
och väg 201 går idag igenom Tibro tätort. Båda 
vägarna har förhållandevis god standard förbi 
Tibro. Väsentliga förändringar av sträckningar-
na som skulle kunna innebära stora miljömässiga 
intrång i landskapet planeras ej.

Punktvisa förbättringar av vägarna i form av 
filer	för	vänstersvängande	trafik,	samt	ombygg-
nad av väg 201, delen Hästekulla - Skoga ryd 
bedöms kunna ske utan att natur-, kultur- eller 
lanskapsmiljön påverkas särskilt mycket. 

Den något förändrade sträckningen av väg 201 
mellan Hästekulla och Skogaryd tar i anspråk re-
lativt lite jord- och skogsbruksmark då vägens 
huvudsträckning behålls. Vägen har förlagts i 
gränszonen mellan åker och skog och dess på-
verkan på natur- och kulturvärden samt land-
skapsbild har bedömts bli liten då området inte 
innehåller några höga värden.
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Ny sträckning för väg 3022 mot Spethult i 
Fagersanna tar i anspråk igenväxande åkermark 
och ett smalt område med hagmark. De negativa 
konsekvenserna för natur- kultur och landskaps-
bild blir även här små.

Teknisk försörjning 
En ökad självförsörjning från förnyelsebara 

energikällor är önskvärd, främst genom ökad an-
vändning av biobränslen, solenergi och utvinning 
av värme ur luft, mark och vatten. Vindkraftverk 
är ett steg mot det hållbara samhället, vilket är 
positivt för miljön. Vindkraftverk kan dock med-
föra störningar på naturmiljön i form av fysiska 
intrång och indirekta effekter på t ex fågelliv. 

(F n är det osäkert om det överhuvudtaget kan 
byggas några vindkraftverk inom Tibro kommun 
m h t totalförsvarets intressen). 

Exploateringen av mark runt sjön Örlen inne-
bär	en	viss	intressekonflikt	med	sjöns	behov	av	
skydd. Genom att ställa höga krav på avloppsre-
ning i samband med ny- och ombyggnader mi-
nimeras risken för störningar på vattenkvaliteten 
i sjön. Bedömningen är snarare att denna typ av 
åtgärder indirekt förbättrar vattenkvaliteten.

Ökat antal båtar i sjön innebär dock ökad risk 
för föroreningar av vattenmiljön och ökat buller 
för närboende och besökare.

Mark 
Från miljösynpunkt är det viktigt att värna och 

utveckla kommunens grönstruktur. Tillgången 
till stora och tätortsnära grönområden med be-
gränsat bebyggelsetryck, innebär att planförsla-
get inte innebär några större förändringar vad 
gäller utnyttjandet av naturområdena. 

Kommunens ambition att grustäkt endast ska 
ske	i	befintliga	täkter	innebär	att	naturmiljön	på-
verkas relativt lite. För att minska riskerna för 
störningar ska alltid täktverksamheten ske med 
miljögodkända maskiner och miljögodkänd ut-
rustning i övrigt så att vattentillgångarna i gruså-
sarna skyddas från föroreningar. 

Transporter av grus innebär alltid störningar i 
form av bl a buller och avgasutsläpp från trans-
portfordon. 

Vatten
Kommunens vattenförsörjningsplan har prio-

riterat fyra stora vattenförekomster. Här före-
slås även på sikt en översyn av skyddsåtgärder 
för dessa så att dricksvattentillgångarna skyddas 
långsiktigt.

Förslagen i denna översiktsplan om ökade 
krav på avloppsanläggningar, fortsatta åtgärder 
för att minska bräddning och andra oönskade 
utsläpp till recipienter bedöms alla bidra till att 
minska föroreningar av vattenmiljön.

Skydd av riksintressen
De rekommendationer som angetts i planför-

slaget	kap	3.5.1	m	fl	bedöms	tillräckliga	för	att	
skydda riksintresseområdena i kommunen. Bil-
dandet av naturreservat kring t ex Gärebäcken 
förstärker skyddet för naturmiljön. 

Skydd av stränder
Kommunen har sedan 2009-07-01 lagstadgad 

rätt att bevilja dispens från strandskyddsbestäm-
melserna. Dispenser ska enligt denna plan prö-
vas restriktivt och medges endast om särskilda 
skäl föreligger. Landsbygdsutveckling föreslås 
endast ske i några få områden och i områden som 
redan delvis är ianspråktagna av bebyggelse och 
anläggningar. Med denna ambition i botten kom-
mer störningarna på strandmiljöerna att bli små 
även inom dessa områden.
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4.3 Miljökvalitetsmål 
Nedan görs en jämförelse mellan planens för-

slag och relevanta miljökvalitesmål - en form av 
riktningsanalys. De mål som behandlas har mar-
kerats med fet stil på grön botten nedan.

Gällande miljökvalitetsmål
1.   Begränsad klimatpåverkan
2.   Frisk luft
3.   Bara naturlig försurning
4.   Giftfri miljö
5.   Skyddande ozonskikt

6.   Säker strålmiljö 
7.   Ingen övergödning

8.   Levande sjöar och vattendrag
9.   Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans och levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett riktodlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

1. Begränsad klimatpåverkan

Mål
•	 Minskade utsläppen av växthusgaser.

Bedömning
Planens förslag om ökade satsningar på kol-

lektivtrafik,	 styrning	 av	 landsbygdsbebyggelse	
till	kollektivtrafikstråk	och	ökad	andel	förnybara	
bränslen i energiförsörjningen bedöms bidra till 
målet.

2. Frisk luft

Mål
•	 Minskade halter av svaveldioxid.
•	 Minskade halter av kvävedioxid. 
•	 Minskade halter av marknära Ozon.
•	 Minskade	utsläpp	av	flyktiga	organiska	ämnen.
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•	 Minskade utsläpp av partiklar. 
•	 Minskade halter av benso(a) pyren.

Bedömning
I Tibro kommun bedöms att gällande miljö-

kvalitetsnormer inte överskrids för utsläpp av 
olika ämnen i luften. 

Utsläppen av kväveoxider och partiklar härrör 
i	 hög	 grad	 från	 trafiken.	Kväveoxider	 och	 sol-
ljus bildar indirekt marknära ozon. Kommunens 
förslag om satsningar som ökar det kollektivare-
sandet	och	minskar	trafikökningen	bedöms	bidra	
till lägre utsläpp och måluppfyllelse. Störst ef-
fekt bedöms uppnås genom teknikutvecklingen 
av våra fordon, vilket sker oberoende av kom-
munen.

Utsläpp	av	flyktiga	organiska	ämnen	och	ben-
sopyren	härrör	både	från	trafiken	och	från	indu-
strier t ex lacke ringsanläggningar. Förbränning 
av lösningsmedel är ett exempel på åtgärd som 
minskar dessa utsläpp. Kommunen verkar för 
förbättrad rening av utsläpp i luften i samband 
med bygglov och andra tillstånd. 

3. Bara naturlig försurning

Mål
•	 Färre försurade vatten.
•	 Trendbrott för markförsurningen.
•	 Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxi-

der.

Bedömning
Kommunens mål om minskade utsläpp av för-

surande	ämnen	från	trafiken,	storskalig	fjärrvär-
meeldning med god avgasrening samt successivt 
förbättrad rening av utsläpp från industriproces-
ser och uppvärmning av industrilokaler bidrar 
till att begränsa försurning av mark och vatten. 

4. Giftfri miljö

Mål
•	 Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljö-

egenskaper.



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

   159      4  Konsekvensbeskrivningar

•	 Hälso- och miljöinformation för varor.
•	 Utfasning av farliga ämnen.
•	 Fortlöpande minskning av hälso- och miljöris-

kerna med kemikalier.
•	 Riktvärden för miljökvalitet.
•	 Efterbehandling av förorenade områden med 

akuta risker.
•	 Efterbehandling av förorenade områden.
•	 Minskning av dioxiner i livsmedel.
•	 Minskad exponering av kadmium till befolkning-

en via föda och arbete.

Bedömning
Kommunen bevakar främst genom MÖS om-

råden	där	det	finns	risk	för	gifter	i	miljön.	I	sam-
band med t ex schaktarbeten ställs krav på sane-
ring av förorenad mark, vilket successivt innebär 
mindre gifter i miljön. Översiktsplanen föreslår 
även att det i allmänhet skall ställas större krav 
på att produkter som används i den kommunala 
verksamheten är miljövänliga. Som exempel kan 
nämnas genomförda byten av köldmedium i kyl-
anläggningar, vilket bidragit till mindre farliga 
ämnen i miljön.

6. Säker strålmiljö

Mål
•	 Låga utsläpp av radioaktiv strålning.
•	 Färre fall av hudcancer orsakade av ultraviolett 

strålning.
•	 Minskade risker med elektromagnetisk strålning.

Bedömning
Översiktsplanen behandlar elektromagnetisk 

strålning bl a genom att föreslå minimiavstånd 
mellan byggnader och elledningar. Genom att 
följa rekommenderade avstånd undviks att män-
niskor utsätts för onödiga strålningsrisker.

7. Ingen övergödning

Mål
•	 Minskade utsläpp av fosforföroreningar.

•	 Minskade utsläpp av kväveföroreningar till havet.
•	 Minskade utsläpp av ammoniak.
•	 Minskade utsläpp av kväveoxider.

Bedömning
Kommunen har som mål att verka för minska-

de utsläpp av kväve och fosfor till vattendrag och 
sjöar vilket i slutändan även gynnar havsmiljön. 
Minskade utsläpp av ammoniak är en uppgift för 
jordbruket. Se även bedömning under mål 2 o 3.

8. Levande sjöar och vattendrag

Mål
Skydd av natur- och kulturmiljöer i och vid 

sjöar och vattendrag. Senast år 2010 ska minst 
hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett lång-
siktigt skydd och fördelas jämnt mellan de fem 
vattendistrikten.	Minst	15	fiskefria	områden	ska	
finnas	i	varje	distrikt.

Bedömning
Kommunen har ambitionen att verka för min-

dre utsläpp av närings- och syreförbrukande äm-
nen, mindre mängder och renare dagvatten samt 
ännu renare utsläpp av spillvatten från renings-
verk och andra reningsanläggningar till Tidan 
och	 dess	 biflöden.	 Dessa	 åtgärder	 tillsammans	
med	 förbättringar	 för	 fiskfaunan	 bedöms	 bidra	
till måluppfyllelse.

Vid Örlen har det skett en betydande förbätt-
ring av spillvattenhanteringen genom en över-
föringsledning till Tibro reningsverk. F n pågår 
arbete med att successivt ansluta icke anslutna 
fastigheter till denna ledning. Vidare ställs 
stränga krav på enskilda avloppsanläggningar 
utanför verksamhetsområdet i samband med 
bygglov. Sammantaget bedöms dessa faktorer 
bidra till måluppfyllelse. 

Ett ökat intresse för boende nära vatten som 
indirekt	 medför	 mer	 båttrafik	 motverkar	 i	 viss	
mån denna tendens.
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9. Grundvatten av god kvalitet

Mål
Inga negativa förändringar i grundvattennivån. 

Senast år 2010 ska användningen av mark och 
vatten inte medföra sådana ändringar av grund-
vattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- 
och växtliv i angränsande ekosystem.

Bedömning
Tibro har stora tillgångar till grundvatten av 

god kvalitet inom bl a stora grusförekomster i 
kommunen. Översiktsplanens förslag om utö-
kat skydd av vattentäkter bedöms bidra till att 
grundvatten	 av	 god	 kvalitet	 kommer	 att	 finnas	
inom överskådlig tid.

11. Myllrande våtmarker

Mål
•	 Långsiktigt skydd för våtmarker.
•	 Inga skogsbilvägar över våtmarker.
•	 Anläggning och återställning av våtmarker.

Bedömning
Kommunen har markerat ett 25-tal våtmar-

ker som hänsynskrävande områden. Kommunen 
har även uttalat att man inte har några invänd-
ningar mot att ny våtmarker anläggs där detta är 
lämpligt. Våtmarker kommer i allt väsentligt att 
undvikas för ny bebyggelse och anläggningar. 
Översiktsplanen bedöms bidra till målet. För att 
uppnå målen måste även skogsnäringen och an-
dra aktörer bidra. 

12. Levande skogar

Mål
•	 Långsiktigt skydd av skogsmark.
•	 Förstärkt biologisk mångfald.
•	 Skydd för kulturmiljövärden.

Bedömning
Kommunen håller på att avsluta ett natur-
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vårdsprogram för hela kommunen. Detta syftar 
till att datera upp naturmiljöns status och föreslå 
lämpligt skydd för de mest värdefulla naturmil-
jöerna. Indirekt gagnar detta arbete den biolo-
giska mångfalden. Kommunen värnar fornläm-
ningsmiljöer oavsett placering.

15. God bebyggd miljö

Mål
•	 Planering för en samhällsstruktur som främjar 

miljöanpassade och resurssnåla transporter.
•	 Planering för kulturhistoriska och estetiska vär-

den.
•	 Planering för grön- och vattenområden i tätorter.
•	 Planering för effektivare energianvändning och 

nyttjande av förnyelsebar energi.
•	 Hänsyn till bebyggelsens kulturhistoriska värden.
•	 Minskat buller. 
•	 Minskade uttag av naturgrus. 
•	 Minskning av avfallsmängd.
•	 Bättre energianvändning i byggnader.
•	 Mindre radon, fukt och mögel inomhus.

Bedömning
I översiktsplanen förordas en samhällsstruktur 

där boende kan nå kollektiva färdmedel inom 
rimliga avstånd. Ett kulturmiljöprogram föreslås 
bli	framtaget.	I	tätorterna	finns	rika	möjligheter	
till friluftsliv ofta i vattennära lägen. En energi-
plan med riktlinjer för energianvändningen har 
utarbetats och kommer att antas. Översiktspla-
nen har pekat ut bebyggelsemiljöer som är värda 
att vårda och bevara. Bullerproblematiken är 
relativt begränsad i Tibro men behandlas alltid 
i detaljplanesammanhang. Naturgrus används 
restriktivt. Nya täkter föreslås ej. Kommunen 
jobbar generellt för källsortering och minskade 
avfallsmängder. Radonförekomst föranleder sär-
skilda åtgärder i samband med nybyggnad och 
ombyggnadsåtgärder.

Sammantaget bedöms att översiktsplanen fö-
reslår en rad åtgärder som ska bidra till att målet 
uppfylls.
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16. Ett rikt växt och djurliv.

Mål
•	 Hejda förlusten av biologisk mångfald.
•	 Minskad andel hotade arter.
•	 Hållbart nyttjande.

Bedömning
Den viljeinriktning och de åtgärder som be-

skrivits	under	flertalet	 av	de	behandlade	miljö-
kvalitetsmålen ovan bedöms bidra till att detta 
mål uppfylls.
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4.4 Konsekvenser för hälsa, sä-
kerhet och risker

Här redovisas de hälsoaspekter som rör risker 
för ohälsa men också förutsättningar för män-
niskors	välbefinnande.	Natur-	och	grönområden	
är exempelvis ett berikande inslag i vardagsmil-
jön och tillgängligheten är av betydelse för att 
tillgodose behoven av rekreation och friluftsliv. 
Hälsofrågor hänger även samman med sociala 
aspekter. Det som är bra ur miljösynpunkt är  of-
tast också bra ur hälsosynpunkt. 

Näringsliv – industri och areella näringar
Tibro är en industriort där industri och boende 

tidigare varit starkt integrerade. Trots att de stör-
re	industrierna	numera	finns	i	separata	områden	
förekommer störningar i form av buller och luft-
föroreningar. Företagen förutsätts dock följa gäl-
lande regler för externt industribuller och utsläpp 
till luften. Både buller och utsläpp har minskat 
markant under de senaste åren och förbättringar 
sker fortlöpande. 

Nästan alla industriverksamheter är lokalise-
rade till Tibro tätort och denna situation väntas 
bestå eller förstärkas. Förhållandet minskar det 
lokala transportbehovet inom kommunen och det 
externa kan i hög grad samordnas vilket också 
sker med fördelar för miljön i stort. 

Kommunen arbetar mot en hållbar utveck-
ling som framgår av kap 3.2.1. Som exempel 
kan nämnas den fortsatta fjärrvärmeutbyggna-
den i tätorten baserad på biobränslen och arbetet 
med att successivt minska energianvändningen i 
kommunens egna fastigheter och fordon. 

Inom jord- och skogsbruket är det främst djur-
hållning som kan innebära hälsorisker t ex aller-
gier, men även lukt från gödselanläggningar kan  
påverka den psykiska hälsan negativt. Genom 
väl tilltagna skyddsavstånd till bostäder minime-
ras	dessa	risker	och	är	f	n	inte	något	identifierat	
problem i Tibro kommun. 

Vindkraftverk genererar bl a lågfrekvent bul-

ler	och	ljusreflexer,	och	bör	därför	placeras	så	att	
de inte stör bostäder.

(F n är det dock osäkert om det överhuvudta-
get kan byggas några vindkraftverk inom Tibro 
kommun m h t totalförsvarets intressen).

Bostäder – permanent- och fritidsbostäder 
All utbyggnad av bostäder i kommunen sker 

i områden där hälso- och säkerhetsaspekter är 
tillgodosedda. Externa satsningar som Bråbacka 
och byggande inom LIS-områden i övrigt be-
döms främja god hälsa då livskvaliteten blir hög 
i dessa områden med bl a närhet till vatten. 

Kommunens radonöversikt indikerar lågrisk-
områden inom hela kommunen. Genom lämp-
liga åtgärder vid byggnation elimineras eller 
minimeras den naturligt låga risken för skadlig 
radonstrålning	 i	 bostäder.	 Radon	 i	 befintliga	
byggnader, som härrör från byggnadsmaterial, 
åtgärdas successivt av fastighetsägarna, vilket 
innebär att hälsoriskerna minskar.

Boende i Fagersanna och i viss mån i Tibro 
är	utsatta	för	flygbuller	som	härrör	från	start	och	
landning	vid	Karlsborgs	flygplats.	In-	och	utflyg-
ningsstråken går rakt över tätorterna. Så länge 
verksamheten inte är större upplevs detta buller 
inte som något större problem av tibroborna. Det 
finns	dock	en	 risk	att	 störningarna	ökar	då	 för-
svaret	aviserar	betydande	ökningar	av	flygverk-
samheten i Karlsborg.

Friluftsliv, fritid och turism  
Inom kommunen reserveras stora och tätorts-

nära områden för friluftsliv av olika slag. Mo-
tionssporter som t ex orientering och skidåkning 
är stora i Tibro som också har omfattande eliti-
drottsverksamhet inom t ex tennis, konståkning, 
ishockey och fotboll. Inte minst motionsmöjlig-
heterna bidrar till att främja god hälsa och hålla 
ner ohälsotalen. 

Turismen är relativt begränsad i kommunen. 
Den är främst koncentrerad till fritids- och cam-
pingboende vid sjön Örlen. Många människor 
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får därmed ta del av en attraktiv och hälsobe-
främjande miljö.

Satsningar utmed Tidan i Tibro och satsningar 
kopplade till möbelindustrin bedöms förstärka 
de hälsobefrämjande aktiviteterna i kommunen. 

Kommunikationer 
Invånarna i Tibro kommun är i hög grad be-

roen de av arbetspendling, vilket genererar 
mycket	biltrafik	och	indirekt	emissioner	som	är	
skadliga för hälsan. En stor andel av pendlarna 
åker redan  buss och kommunen har ambitionen 
att öka denna andel vilket minskar de negativa 
hälsoeffek terna. 

Kommunen	 arbetar	 för	 ökad	 trafiksäkerhet	
både på de kommunala och statliga vägnäten inte 
minst höjd korsningsstandard på väg 49. Kom-
munen satsar också på utbyggnad av cykelväg-
nätet både inom och utanför tätorterna. Omvand-
ling av den gamla banvallen bedöms kunna bli 
en attraktiv GC-väg genom hela kommunen inte 
minst mellan Tibro och Fagersanna tätorter.  

Sågvägen (väg 3022 mot Spethult) genom 
Fagersanna är inte lämpad för genomfartstra-
fik	då	 den	 kantas	 av	 relativt	 tät	 och	 närliggan-
de	 bostadsbebyggelse.	 När	 genomfarten	 flyttas	
kommer	emissioner	från	trafiken	att	minska	för	
många boende inom berört tätortsområde. 

Teknisk försörjning - robusthet
Tibro kommunen har god kapacitet i sina tek-

niska försörjningssystem. Reningsverkets ka-
pacitet ökas genom att bl a inläckage av vatten 
byggs bort. Tillgången på dricksvatten av god 
kvalitet är stor främst i kommunens östra och 
södra delar. Robustheten i systemen ökas succes-
sivt genom att ledningssystemen dubbleras eller 
förstärks.

Skredrisker	 har	 analyserats	 inom	 befintliga	
bebyggelseområden och inga skredrisker av be-
tydelse föreligger. Vid nyexploatering undersöks 
marken och lämpliga åtgärder vidtas.

Översvämningsområden har också kartlagts 
utmed Tidan. Inom dessa områden undviks be-
byggelse. 

Höga vattenstånd i Örlen kan innebära att 
några få hus får mer eller mindre stora vatten-
skador. Vid ombyggnader och nybyggnad i dessa 
områden kommer husen att läggas på nivåer som 
innebär att översvämningsrisken i framtiden eli-
mineras. 

Mark 
Planens förslag att värna och utveckla stora 

och tätortsnära grönområden för när- och fjärre-
kreation innebär  positiva hälsoeffekter för både 
kommunens egna invånare och för besökare.

Vatten 
Planens förslag att förstärka skyddet för kom-

munens vattentillgångar bidrar till att långsiktigt 
säkerställa både god kvalitet och kvantitet på 
dricksvattnet. 

Ambitionen att successivt bygga bort dåliga 
avloppsanläggningar minskar föroreningarna 
till inte minst Örlen men också Tidan. Risken 
för negativa hälsoeffekter i dessa sammanhang 
minskar.

Områden med särskilda risker
Transporter av farligt gods är en källa till ris-

ker för både miljö och hälsa. En olycka med 
farliga vätskor får sannolikt den allvarligaste 
konsekvensen om den sker inom Fagersannas 
vattenskyddsområde eller i nära anslutning till 
kommunens vattendrag t ex Tidan. Olyckor med 
explosiva ämnen eller gaser får sannolikt den all-
varligaste konsekvensen om den sker vid Tibro 
tätort där många människor bor och arbetar nära 
väg 49. 

Sannolikheten för olyckor med allvarliga kon-
sekvenser är förhållandevis liten då mängden 
farligt gods genom kommunen är liten. Genom 
minimering av framförallt bostadsbebyggelse 
inom rekommenderade skyddszoner minskas 
risken för negativa hälsoeffekter ytterligare.
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4.5  Sociala konsekvenser
Sociala aspekter bör uppmärksammas i över-

siktsplanen om förutsättningarna förändras vad 
gäller bebyggelsestrukturen (bostäder och ar-
betsplatser),	servicestrukturen,	trafiken	eller	fri-
luftslivet. Åtgärder som värnar god hälsa enligt 
föregående avsnitt är stark förknippade med en 
god social miljö.

Kommunens målsättning är att den övergri-
pande kommunstrukturen med två tätorter ska 
bevaras och att servicen inom tätorterna ska 
bevaras och helst ökas. Om servicen försvin-
ner från Fagersanna skulle det innebära negativa 
konsekvenser för de boende. 

Näringsliv – industri och areella näringar
Översiktsplanens målsättningar att stärka nä-

ringslivet genom god planberedskap, låga priser 
på mark, en positiv attityd till företagande mm, 
ska förhoppningsvis leda till att behålla och ska-
pa nya arbetstillfällen, vilket är en av grundste-
narna i den sociala tryggheten.

De areella näringarna, särskilt jordbruket, är 
viktiga för det öppna landskapet. Näringen har 
en stor positiv inverkan på människors naturupp-
levelse.

Vindkraft delar ofta invånarna i två grupper; 
de som upplever vindkraften som enbart stö-
rande och de som upplever den som en del i ett 
hållbart och förnybart samhälle.

Bostäder – permanent- och fritidsbostäder 
Den förväntade lokaliseringen och utbygg-

nadsnivån av bostäder innebär att nuvarande 
goda sociala förhållanden kommer att bestå. I 
Tibro är segregationen mellan olika områden li-
ten.

Byggande på landsbygden medför en förbätt-
ring av förutsättningarna för en levande lands-
bygd. Detta innebär dock att bilberoendet ökar 
vilket är negativt för de grupper som inte har bil 
eller har sämre tillgång till bil, såsom ungdomar, 
äldre och handikappade. 

Permanentning av fritidshusområden innebär 
mer liv och rörelse under höst och vinter, vilket  
medför att den sociala gemenskapen och trygg-
heten ökar i dessa områden.

Service - kommersiell och offentlig service 
God service är en förutsättning för en god livs-

miljö. Planens förslag om bostadsbyggande i Fa-
gersanna	skapar	förutsättningar	för	fler	invånare	
i tätorten och därmed bättre underlag för olika 
typer av service som bidrar till det sociala väl-
befinnandet.

Friluftsliv, fritid och turism  
Friluftslivet och fritidsanläggningar är väl ut-

byggt i kommunen i förhållande till kommunens 
storlek.

Ytterligare satsningar på turismen bedöms 
innebära ökad sysselsättning i kommunen och 
därmed också bättre serviceutbud och ett stör-
re utbud av friluftsaktiviteter som även gagnar 
kommunens egna invånare. 

Kommunikationer 
En	god	kollektivtrafik	är	väsentlig	från	social	

synpunkt. Tätorterna Tibro och Fagersanna är 
belägna längs stråket Skövde - Karlsborg och har 
god	kollektiv	trafikförsörjning.	

Utbyggnad av bostäder på landsbygden inne-
bär	att	kommunen	även	måste	satsa	på	närtrafik-
försörjningen för att ge alla grupper möjlighet att 
nå servicecentra och arbetsplatser. 

Natur- och kulturmiljö
Från social synpunkt är det alltid viktigt att 

värna natur- och kulturmiljön som av många 
uppfattas som en ovärderlig livskvalitet.

Planens förslag om återhållsam exploatering 
vid sjöar och vattendrag innebär att tillgången 
till	stränder	för	bad,	paddling	och	fiske	samt	vat-
tenspeglar för skönhetsupplevelser i landskapet 
även fortsättningsvis blir god, vilket främjar ett 
gott socialt liv för många människor.

4  Konsekvensbeskrivningar



Översiktsplan för Tibro kommun, antagandehandling jan 2012

   165      

Barnperspektivet
Barnens rätt i samhället behandlas bl a i FN:s 

barnkonvention  som innehåller ett stort antal 
artiklar, vilka behandlar barns rättigheter i sam-
hället. De artiklar som kan vara tillämpliga i en 
översiktsplan behandlar social trygghet, funk-
tionshinder samt rätt till utbildning, lek, vila och 
fritid.

Översiktsplanen innehåller mål och strategier 
som även gynnar barnen i samhället. De konkre-
ta åtgärderna blir dock mer tydliga i nästkom-
mande och mer detaljerade skeden.

Barnperspektivet behandlas även under kom-
mentarer till relevanta folkhälsomål nedan.

Folhälsoperspektivet
Folkhälsa handlar om allt från individens egna 

val och vanor till strukturella faktorer som yttre 
miljö och demokratiska rättigheter i samhället.

Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva 
övergripande målområden enligt nedanstående 
förteckning. De målområden som betecknats 
med fetstil bedöms ha relevans i översiktsplanen 
och kommenteras.

1.   Delaktighet och inflytande i samhället
2.   Ekonomiska och sociala förutsättningar
3.   Barn och ungas uppväxtvillkor
4.   Hälsa i arbetslivet
5.   Miljöer och produkter
6.   Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7.   Skydd mot smittspridning
8.   Sexualuitet och reproduktiv hälsa
9.   Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

1.   Delaktighet och inflytande i samhället
Utarbetandet av en fördjupad översiktsplan 

och därefter följande fördjupningar och detalj-
planer följer planprocesser där direkt berörda och 
intresserade	vid	flera	tillfällen	har	möjlighet	att	

lämna synpunkter. Planerna är alltid tillgängliga 
på nätet. Synpunkter sammanställs, kommente-
ras och beaktas så långt möjligt i planprocessen. 
Beslut att anta planer kan dessutom överklagas 
om man inte är nöjd med planens innehåll och 
förslag.

2.   Ekonomiska och sociala förutsättningar
Se separata avsnitt.

3.   Barn och ungas uppväxtvillkor
Barn och ungas uppväxtvillkor påverkas i viss 

utsträckning av ställningstaganden i kommunens 
översiktsplan. Boendemiljöer, förskolor, skolor 
och olika fritidsaktiviteter är dock frågor som 
främst berörs i kommunens fördjupade delar av 
översiktsplanen för Tibro resp Fagersanna tätor-
ter. Kommunens har förhållandevis hög ambition 
när det gäller fritidsaktiviteter för unga främst 
inom idrotts och friluftssektorerna.

4.   Hälsa i arbetslivet
Kommunens ambition att behålla och skapa 

nya arbetstillfällen i Tibro för att minska arbets-
pendlingen, vilket ökar fritiden och befrämjar 
god hälsa. Närheten mellan bostad och arbets-
plats i Tibro innebär att arbetsresorna blir korta 
och kan företas med cykel. Trivseln på arbets-
platsen grundläggs dock till största delen av fö-
retagsledning och arbetskamrater. Kommunen 
kan bidra genom att ställa krav på arbetsplatsen 
så att mindre sunda arbetsplatser förbättras eller 
försvinner. 

5.   Miljöer och produkter
I översiktsplanen studeras översiktliga risker, 

främst	 med	 hänsyn	 till	 trafiken	 på	 omgivande	
större vägar. Åtgärder föreslås som innebär att 
risken för olyckor för såväl arbetande som besö-
kare i kommunen skall vara liten. Hänsyn till ris-
ker	med	befintlig	kraftledning	och	omhänderta-
gande av t ex dagvatten bidrar till en sund miljö 
för många människor.

4  Konsekvensbeskrivningar
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Kommunen arbetar för att använda miljöklas-
sade produkter i sin egen verksamhet inte minst 
på energi- och klimatområdet.

9.   Fysisk aktivitet
I	översiktsplanen	finns	förslag	som	medverkar	

till att öka förutsättningarna för fysisk aktivitet 
t ex ny GC-väg på banvallen mot Fagersanna, 
utvecklad och utökad sportpark, korthålsbana för 
golf m m, men också skydd av natur som är vär-
defull för fysisk uteaktivitet.

4  Konsekvensbeskrivningar

4.6 Ekonomiska konsekvens er
Här redovisas vissa ekonomiska konsekvenser 

främst de kommunalekonomiska konsekvenser-
na av planförslaget. 

Näringsliv – industri och areella näringar
Flertalet verksamheter föreslås bli lokaliserade 

till Tibro tätort. En samlokalisering av verksam-
heter är samhällsekonomiskt och kommunaleko-
nomiskt fördelaktigt eftersom man då även kan 
samordna samhällsservice - kommunikationer, 
vatten och avlopp, avfallshantering och dylikt. 

Bostäder – permanent- och fritidsbostäder 
Attraktiva bostäder och en positiv inställning 

till permanentning av fritidsbostäder innebär för-
hoppningsvis att invånarantalet ökar och därmed  
skatteintäkterna. Kommunens möjligheter att bi-
behålla eller öka serviceutbudet underlättas. 

Samtidigt ökar kostnaderna för den kommu-
nala servicen i form av skolor, förskolor m m och 
den kommunaltekniska försörjningen med gator, 
vatten och avloppssystem m m.

Enstaka bosättningar på landsbygden kan på 
sikt medföra ökade kommunalekonomiska kost-
nader	för	t	ex	kollektivtrafik,	skolskjutsar,	social	
service och liknande.

Service - kommersiell och offentlig service 
Den kommersiella servicen föreslås vara loka-

liserad till tätorterna Tibro och Fagersanna. Sats-
ningarna görs huvudsakligen i Tibro tätort. 

Huvuddelen av den kommunala servicen loka-
liseras  till Tibro tätort, vilket är samhällsekono-
miskt fördelaktigt.

Friluftsliv, fritid och turism  
En ökad turism kan få positiva ekonomiskt 

effekter för de som erbjuder direkta tjänster för 
besökare och för handeln inom kommunen.  För 
kommunens del blir det fråga om en indirekt ök-
ning av skatteintäkterna.
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Natur- och kulturmiljö
Medel för att bevara utpekade natur- och kul-

turmiljöer förutsätts till större delen täckas ge-
nom bidrag från staten och EU. Kommunen kan 
eventuellt också utnyttja arbetskraft inom olika 
beredskapsprojekt för skötseln av natur- och kul-
turmiljöområden.

Kommunikationer 
Kommunen verkar för att ombyggnad av den 

sista delen av väg 201 ska genomföras så snart 
som möjligt. Kommunen föreslår dessutom 
punktvisa förbättringar (t ex vänstersvängfält) 
på	riksväg	49	för	trafiksäkerhetens	skull.	Dessa	
ombyggnader bekostas i regel helt av staten och 
innebär i normalfallet inga kommunala investe-
ringar.

Kommunen har också efterfrågat en ombygg-
nad av Fågelvikskorsningen till cirkulations-
plats. Även om detta är en statlig angelägenhet 
har	kommunen	varit		beredd	till	medfinansiering	
för att påskynda ombyggnaden.

Kommunen har för avsikt att bygga om ban-
vallen mellan Tibro och Fagersanna till en väl-
behövlig cykelväg. Kommunen kommer att köpa 
in	marken	från	Trafikverket	och	bekosta	en	del	
av projektet men kommer även att söka andra 
medfinansiärer.

Ev utbyggnad av gång-och cykelvägar utmed 
statliga	vägar	kräver	normalt	kommunal	medfi-
nansiering.

En	flyttning	av	Sågvägen	(väg	3022	mot	Spet-
hult) genom Fagersanna föreslås. Kommunen 
har förvärvat mark som förberedelse för genom-
förandet.	 På	 grund	 av	 den	 låga	 trafikmängden	
kommer	Trafikverket	sannolikt	inte	att	prioritera	
detta inom den närmaste framtiden. Om bygg-
nationen ska kunna ske inom rimlig tid kan man 
behöva förhandla fram en fördelning av kost-
naderna mellan stat och kommun. Kommunen 
kommer sannolikt att bli väghållare för nuva-
rande väg, vilket ökar kommunens kostnader för 
drift och underhåll. 

4  Konsekvensbeskrivningar

Områden med särskilda miljöproblem
Sanering och återställande av förorenade om-

råden, begränsning av buller och minskning av 
radon i byggnader ska bekostas av verksamhets-
utövaren, fastighetsägaren eller exploatören.

Områden som är särskilt känsliga för          
störningar eller påverkan 

Om vattentäkterna påverkas av utsläpp kan det 
i värsta fall innebära att en hel täkt slås ut. Om en 
helt ny vattentäkt måste ordnas kan det få stora 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. Den 
kommunala vattentäkten i Fagersanna är särskilt 
utsatt.

Samhällets sårbarhet 
Att bygga ett robust och uthålligt samhälle 

bedöms långsiktigt minska samhällets kostnader 
för den fysiska miljön.
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Planprocessen
Planen har varit utställd vid två tillfällen på 

grund av ett tillkommande vindkraftsområde. 
Utställning 2 har sammanfattats i ett utlåtande 
daterat jan 2012. Vissa synpunkter har föranlett 
smärre justeringar och kompletteringar av pla-
nen inför antagandet.

Genomförande
Planens mål, strategier och rekommendationer 

ska därefter tillämpas och genomsyra det dagliga 
arbetet med att utveckla kommunen.

Planens mål, strategier och rekommendationer 
ska även ligga till grund för uppdatering av de 
fördjupade översiktsplanerna för tätorterna Ti-
bro och Fagersanna, vilka planeras påbörjas un-
der 2012/2013. Den utgör även grund för andra 
fördjupningar, områdesbestämmelser och detalj-
planer.

I översiktsplanen föreslås ett antal komplette-
rande utredningar och konkreta åtgärder. Dessa 
listas nedan och ett tänkbart startdatum anges där 
åtgärden inte redan påbörjats.
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        Förteckning av föreslagen planering och andra genomförandeåtgärder.

 
•	 Säkerställa mark  för kommunens utveckling.    Fortlöpande.

•	 Uppdatera fördjupningar för Tibro och Fagersanna.   Påbörjas 2012/2013.

•	 Områdesbestämmelser vid Höghult, Åreberg och Ruder.   Prövas 2012/2013.

•	 Förnya äldre och inaktuella detaljplaner i Fagersanna. 

•	 Ta fram Naturvårdsprogram för hela kommunen.    Ska slutredovisas 2011

•	 Bildande av naturreservat för Bäckängen.     Pågår, klart 2011/2012.

•	 Ta fram Kulturvårdsprogram.      Påbörjas 2012.

•	 Uppdatera skyddsområden kring vattentäkter.    Påbörjas 2014.

•	 Ta fram Dagvattenpolicy.       Påbörjas 2011.

•	 Aktualisera grushållningsplan.      Påbörjas 2014/2015.

•	 Verka för att förorenade områden utreds och vid behov behandlas.  Påbörjas 2013/2014.

•	 Hålla kommunala riskanalyser aktuella.     Vart fjärde år.

•	 Bygga INREDIA.       Påbörjas hösten 2011. 

•	 Stödja initiativ inom LIS-områdena.     Fortlöpande.

•	 Förstärka handeln.       Pågår fortlöpande.

•	 Skapa attraktiva mötesplatser.      Pågår i Tibro centrum.

•	 Utveckla	fler	boendeformer.	 	 	 	 	 	 Pågår	i	Tibro.	

•	 Arbeta för ökad tillgänglighet i byggnadsbeståndet.    Pågår kontinuerligt.

•	 Stödja nyföretagande och verka för ett bra företagsklimat.   Pågår kontinuerligt.

•	 Verka för ökat kollektivresande och underlätta arbetspendling.  Pågår.

•	 Förstärka turismen främst kring Örlen/Örlan och Tidan.    Förstudie påbörjas 2013/2014.

•	 Bygga GC- och ridväg på banvallen mot Karlsborg   Förstudie påbörjas 2011/2012.

•	 Bygga	bort	vandringshinder	för	fisk	i	Tidan.	 	 	 	 I	mån	av	stats-	el	EU-bidrag.

•	 Utveckla Sportparken i Tibro.      Pågår.

•	 Bygga korthålsbana för golfträning i Tibro.    Påbörjas 2012/2013.

•	 Verka för förbättring av väg 49, 201 och 3022.    Pågår.

•	 Försköna väg 49 genom Tibro och huvudgatorna i tätorten   Har påbörjats.

•	 Verka för energibesparingar och förnybara energikällor.   Pågår.

•	 Öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen till Hönsa   Förstudie påbörjas 2013.

•	 Bygga bort inläckage av dagvatten i spillvattennätet   Pågår kontinuerligt.

Påbörjas när nedläggningsbe-
slutet vunnit laga kraft.
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Samhällsbyggnad


