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PLANSAMRÅD 

 

 

Ändring av detaljplan för kv Hyveln m fl, Tibro, Ti bro kommun 

Planområdet omfattar i sin helhet gällande detaljplan (DP 122, kv Hyveln) som medger 
industriändamål, 8.0 meter byggnadshöjd samt reglerar byggbar mark genom s.k. prick-
mark.  

Planändringen syftar till att lägga till användningen verksamheter samt justera byggnads-
höjd, utbredning av allmänna platser och mark med byggförbud för att möjliggöra en om-
fattande utbyggnad för pågående logistik- och kontorsverksamhet på fastigheten Hyveln 
1. Befintlig byggnad på cirka 41 500 m2 byggnadsarea utökas med mellan 70 och 80 000 
m2 byggnadsarea. Pågående förrättning innebär att fastighetsarean för Hyveln 1 utökas 
med cirka 100 000 m2 efter att kommunal mark avyttras och tillförs Hyveln 1 från fastig-
heten Balteryd 1:18. Tillåten byggnadshöjd om 8.0 meter ändras till erforderlig höjd, fast-
ställs under planarbetet i samråd med berörda fastighetsägare, för närvarande 16.0 me-
ter. 

Anläggning av lokalgata i norr samt väster om Hyveln 1 avser betjäna lantbruks- och bo-
stadsfastigheter väster om planområdet. Kvartersmark norr och väster om lokalgatan om-
bildas till naturmark. 

I anslutning till fastigheten Raspen 1 föreslås att naturmark ersätts med kvartersmark. 

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro 
samt på vår hemsida, www.tibro.se under tiden 18 dec 2018 – 25 jan 2019. 

Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 25 jan 2019. 

 

Synpunkter skickas till:  Alternativt till:  

Tibro kommun    byggnadsnamnd@tibro.se 
Samhällsbyggnad 
543 80 Tibro 



Sida 2 (2)

 

PLANSAMRÅD  

Ändring av detaljplan för kv Hyveln m fl, Tibro, Ti bro kommun 

 

Sändlista  

Enligt fastighetsförteckning samt 

 

Tibro kommun, Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- o Fritidsnämnden 

Barn- o utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Miljöförvaltningen Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

Tibro Energi AB 

Skanova 

Länsstyrelsen 

Trafikverket 

Lantmäterimyndigheten 

 


