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Inkomna yttranden 
Detaljplanen för kv Hyveln, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under perioden 18 
december 2018 till 25 januari 2019. Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från 
myndigheter, förvaltningar, organisationer, bolag och enskilda. 
 
Med synpunkter: 
19-01-24 Länsstyrelsen 
19-01-14 Lantmäteriet 
19-01-25 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
19-01-25 MIO Industrifastigheter i Tibro AB 
19-01-08 Trafikverket 
19-01-21 Sven Hammar 
19-01-07 RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
19-01-07 Västtrafik  
 
Utan synpunkter: 
19-02-21 Kommunstyrelsen 
19-01-25 Samhällsbyggnadsnämnden (ordförandebeslut) 
19-02-05 Socialnämnden  
19-01-15 AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
19-01-17 Skanova (endast upplysning om kanalisation) 

 
Inkomna yttranden med synpunkter  
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Yttrande 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan.  

• Länsstyrelsen anser att det finns skäl till överprövning av planen om inte hälsa- och säkerhets-
aspekterna klargjorts innan antagande. Länsstyrelsen anser bland annat att risk för eventuella 
föroreningar, skyfall samt farligt gods måste utredas vidare i kommande arbete med detaljplan 
Hyveln.  

• Risk för eventuella föroreningar måste översiktligt utredas i kommande arbete med detaljplan 
Hyveln. Beroende på vad som framkommer i den översiktliga utredningen kan krav på 
markundersökningar ställas. 

• Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

• En dagvattenutredning ska genomföras.  
Råd 
 

• Av planbeskrivningen framgår att kommunen har i avsikt att planlägga området för både 
verksamheter och kontor. 

• Av plankartan med planbestämmelser framgår inte att kontorsverksamheter är tillåtet. 
Kommunen behöver förtydliga planens syfte alternativt lägga till beteckningen K på 
plankartan med planbestämmelser. 
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Bemötande och åtgärd 
 
 

• Föroreningar: Planområdet innehåller inga kända markföroreningar och de schaktmassor 
som identifierats kan anses oförorenade enligt de uppgifter som finns att tillgå. Miljötekniska 
utredningar ska ske senast i samband med bygglovsskedet. 

• Farligt gods: Skyddsvallen syftar i första hand till att minimera bländningsrisker och i andra 
hand som skydd i händelse av olycka.  Värdering i förhållande till farligt gods medför att 
riskutredning för farligt gods ännu inte utförts då det har ansetts lämpligare att hänvisa till 
bygglovsskedet. Med anledning av att planändringen är kopplad till ett enskilt byggprojekt 
med osäkra variabler bedöms en samordning med byggnadens projektering medge en större 
precision utan att äventyra säkerheten. Preliminärt kan sägas att tänkt byggnations placering 
meför att tillkommande byggnation placeras avsevärt längre från Fågelviksleden och i övrigt 
planeras inga förändringar av befintlig bebyggelse som motiverar skyddsåtgärder.  

• Skyfall och dagvatten: Fördröjning och rening av dagvatten ska ske i den omfattning som 
erfordras enligt rekommendation för skyfall. Den utredning som yttrandet hänvisar till ska 
kompletteras när byggnationens omfattning är fastställd. 

• Användningen Kontor (K) i plan- och genomförandebeskrivningen har förtydligats och avser 
nu endast erforderliga kontorslokaler för den primära verksamheten. Inga förändringar på 
plankartan gällande användning mellan samråd och grankningshandling. 

• De jordbruksblock som yttrandet påtalar saknas i praktiken då marken varit trädbevuxen 
impedimentmark sedan innan gällande plan togs fram biotopskyddade objekt finns inte. 

 
Lantmäteriet 

• Utfartsförbud på plankartan reglerar förhållanden utanför planområdet på ett otillåtet sätt. 
Bemötande och åtgärd 

• Utfartsförbudet på plankartan tas bort, tillstånd för anslutningar hanteras av Trafikverket. 
Förändringskarta tas fram till antagandehandling. 

 
 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 

• Utredning och eventuella undersökningar med avseende på potentiellt förorenade områden 
inom fastigheten Hyveln 1 bör genomföras senast i samband med bygglovhandläggningen. 
Detta bör om möjligt säkerställas med en planbestämmelse. 

• Planhandlingarna behöver kompletteras med uppgifter om deponerade schaktmassor inom 
planområdet, var massorna kommer ifrån, under vilken tidsperiod massorna deponerades samt 
om det finns risk för föroreningar.  

 
Bemötande och åtgärd 

• Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med en skrivning om utredning av 
markföroreningar senast i samband med bygglov enligt yttrandet. 

• Det anses säkerställt att schaktmassor har uppkommit i samband med uppförandet av befintlig 
industribyggnad på Hyveln 1 som skedde omkring 1970. 

 
 
Trafikverket 

• Oskyddade trafikanters rörelser över Fågelviksleden bör hanteras.  
• Trafikutredning avvaktas då planen väntas alstra stora mängder tung trafik. 
• Motsätter sig ny anslutning i öster och önskar stängd anslutning i norr. 
• Bländningsrisk från kommunal gata. 
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• En dagvattenhanteringsplan bör tas fram som visar att dagvattenmagasinets dimensioner 
skapar en tillräcklig fördröjning för att flödet under väg 201 blir oförändrat. 
 

Bemötande och åtgärd 
• Idag saknas trafiksäker övergång för oskyddade trafikanter över väg 201 vilket är olyckligt, 

genomförandet av planändringen omfattar inte åtgärder utanför planområdet i nuläget. 
Utformning och genomförande av övergång hänvisas till separat process. 

• Mios godsvolymer beräknades 2019 öka med 40% för de kommande åren, vid 
utredningstillfället var Mios ÅDT 76. För närvarande sker interntransporter mellan olika 
lagerlokaler som nyttjas av Mio inom Tibro tätort, dessa flöden kommer att minska kraftigt 
genom centralisering till det större höglager som planändringen avses medge. 
Trafikbelastningen inom tätorten beräknades därför att minska något från 90 till 74 ÅDT. 

• Utfartsförbudet på plankartan tas bort, tillstånd för utfarter hanteras av Trafikverket. Norra 
anslutningen till väg 201 flyttas bort från cirkulationsplatsen cirka 40 meter söderut. Det är 
inte önskvärt att leda in personbilstrafik och allmän trafik på ny gata via samma anslutning 
som godstrasporter. Alternativet att leda trafik söder om planområdet har utretts och inte 
ansetts lämpligt. 

• Risk för bländning av trafikanter på väg 49 ska avhjälpas genom anläggande av vall längs 
norra plangränsen.  

• Fördröjning av dagvatten ska ske på kvartersmark och utföras av fastighetsägare. Anläggning 
projekteras i samband med byggnadens projektering och säkerställs i samband med 
lovgivning. 

 
Kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen har inga synpunkter på detaljplanen för kv. Hyveln m.fl. Tibro, Tibro 
kommun. 
 

Bemötande och åtgärd 
• Yttrandet noteras. 

 
Socialnämnden 

• Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget, vidarebefordrar yttrandet till samhällsbyggnad. 
 

Bemötande och åtgärd 
• Yttrandet noteras. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

• Samhällsbyggnad har inget att erinra mot den föreslagna planändringen. 
 

Bemötande och åtgärd 
• Yttrandet noteras. 

 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas. 
• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 

säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. 
• Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från brandposter” finns att ta 

del av på www.rtos.se/rekommendationer. 
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• Närheten till rekommenderad transportled för farligt gods (väg 49 och väg 201) bör beaktas. 
Lämpligtvis genomförs en riskutredning för att kartlägga aktuella risker och eventuella behov 
av åtgärder för att minska sannolikheten för eller konsekvensen av en olycka på 
transportleden. 

 
Bemötande och åtgärd 

• Räddningstjänstens åtkomlighet samt brandvattenförsörjning säkerställs och bevakas i 
samband med projektering och lovgivning.  

• Riskutredning har inte ansetts nödvändig då planändringen är direkt kopplad till en 
utbyggnad av pågående logistikverksamhet. Föreslagen vall intill norra plangränsen stärker 
skyddet mot väg 49. Mot väg 201 förekommer ingen byggnation närmare väg än 30 meter.  

 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

• Avfallshantering Östra Skraborg, AÖS har inget att erinra mot den föreslagna planändringen. 
 

Bemötande och åtgärd 
• Yttrandet noteras. 

 
Skanova 

• Skanova har ingen erinran mot planen men meddelar att man har kablar i mark och luft som 
eventuellt kan komma att påverkas vid utbyggnad inom området enligt bifogad karta.  

 
Bemötande och åtgärd 

• Yttrandet noteras. Hänsyn ska tas till direktförlagd kabel längs plangräns mot väg 49, läget 
måste säkerställas innan anläggande av vall. 

 
Västtrafik 

• Västrafik rekommenderar att planändringen ska bidra till att öka attraktiviteten för hållbara 
färdslag för arbetspendling genom tillgängliga entréer och gångvägar inom planområdet samt 
en trafiksäker anslutning till befintligt gc-vägnät utmed Fågelviksleden. Idag saknar planområdet 
attraktiv och trafiksäker tillgänglighet för oskyddade trafikanter. 

 
Bemötande och åtgärd 

• Yttrandet noteras. Plan- och genomförandebeskrivning kompletteras med skrivning om 
tillgängliga entéer och gångvägar inom planområdet. Utformning och genomförande av 
trafiksäker övergång för oskyddade trafikanter över väg 201 hänvisas till separat process. 

• Vad gäller föreslagen lokalgata längs norra plangränsen anses det inte krävas särskilda 
åtgärder för gång- och cykeltrafik med hänsyn till den låga trafikmängden. Då planområdet i 
sin helhet övergått till kvartersmark för endast två verksamheter överförs ansvaret för 
utformningen av gång- och cykeltrafik till berörda fastighetsägare. 

 
Mio fastigheter i Tibro AB 

• Revidera byggnads- och nockhöjder (35/40 meter enligt bifogad karta respektive 14/16 meter i 
övrigt). 

• Mio anser inte att det är möjligt att flytta infarten för personbilar till Mios kontor. Att stänga 
nuvarande infart och flytta personbilstrafiken till infarten vid Snickaregatan bedömer vi vara 
en sämre lösning då den infarten också betjänar samtlig godstrafik vilket gör att lastbilar och 
personbilar blandas.  

• Mio är positiva till ett övergångställe för gångare och cyklister över Fågelviksleden samt 
anslutande gång/cykelväg. 
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• Ny gata som anläggs på Hyveln längs med väg 49. Förslagsvis flyttas gatan lite norrut för att 
skapa en rak sträckning. 

• Jordvallen mot väg 49 ska ha en höjd på 100-150 cm (lastbilars framlampor sitter på 85 cm 
höjd) över befintlig mark. Massorna kommer att användas för en blivande vall mot väg 49 
samt i största möjliga utsträckning hanteras inom tomtgränsen. 

 
Bemötande och åtgärd 

• Byggnadshöjder delas upp i tre områden där en höglagerdel centralt i planområdet tilllåts en 
totalhöjd på 45 meter och lägre del mot väster där byggnadshöjd bestäms till 10 meter och 
nockhöjd till 14 meter för att tillgodse önskemål från boende på Balteryd 1:14, i övrig medges 
en nockhöjd på 20 meter. 

• Norra anslutningen till väg 201 flyttas bort från cirkulationsplatsen cirka 40 meter söderut. 
Kommunen delar uppfattninfen att det inte är önskvärt att leda in personbilstrafik till 
kontordelen och allmän trafik till ny gata via samma anslutning som godstrasporter.  

• Idag saknas trafiksäker övergång för oskyddade trafikanter över väg 201 vilket är olyckligt, 
genomförandet av planändringen omfattar inte åtgärder utanför planområdet i nuläget. 
Utformning och genomförande av övergång hänvisas till separat process. 

• Planmkartan har ändrats så att gata föreslås anläggas på kvartersmark genom servitut, 
önskemålet anses tillgodosett. 

• Jordvallens utformning ska säkerställa att bländning inte förekommer, föreskriven höjd säknt 
till 1,5 meter enligt önskemål.  

 
Sven Hammar (Ägare till fastigheten Balteryd 1:8 och 1:14) 

• Befintlig markavvattning samt dagvatten från ekonomibyggnader och bostadshus som leds till 
befintligt dike ska ordnas tillfredställande med kulvert eller annan lösning. 

• Utlovad lokalväg i nord-väst ska anläggas i samband med att Snickargatan grävs upp och att 
ny väg håller motsvarande standard utöver vägbredd (blir 7 meter istället för 9,3 meter). 

• Bullerstörningar ska inte överskrida generella riktvärden som redovisas i översänd 
samrådshandling och att föroreningar håller sig inom hälsosamma värden. 

• Högsta tillåtna byggnadshöjd för gällande plan är 8 meter och befintlig byggnads 
byggnadshöjd är cirka 6,3 meter. I den nya planen tillåts 16 meters byggnadshöjd vilket blir 
väldigt dominerande mot angränsande bebyggelse. 

 
Bemötande och åtgärd 

• Befintlig markavvattning från Balteryd 1:8 och 1:14 som berör planområdet kommer att 
hanteras av byggherre i samband med byggnationen genom dike till fördröjningmagasin i 
plaområdets östra hörn. 

• Lokalvägen kommer att anläggas på kvartersmark genom servitut, vägens standard väntas 
motsvara tidigare föreslagen gata. Frågan om när vägen i fråga byggs är däremot inte 
kopplad till Snickargatans rivning. Ersättning av Snickargatan kan inte åberopas med stöd av 
existerande servitut som avser anslutning söderut mellan Balteryd 1:14 och Kurumsgatan. 

• Den stora majoriteten av verksamhetens bulleralstrande trafikrörelser kommer enligt 
nuvarande förslag att ske i andra änden av planområdet då i- och urlastning lokaliserats nära 
väg 201. Luftföroreningar alstrade av trafik till och från planområdet kan antas vara i princip 
oförändrade enligt den trafikutredning som redovisats. En full utbyggnad av nu gällande plan 
kan antas medföra likvärdiga eller högre bullernåvåer och luftföroreningar. 

• Vad gäller utformning i förhållande till omgivande bebyggelse menar undertecknad att skala 
och proportioner på Hyveln 1 och annan närliggande industribebyggelse i praktiken redan 
definierar ortsdelens karaktär. En höglagerdel eller i övrigt ökad byggnadshöjd är därför inte 
främmande i sig. Med hänsyn till närheten till boende väster om planområdet är det däremot 
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lämpligt att byggnadshöjd bestäms till 10 meter och nockhöjd till 14 meter i en avgränsad del 
av planområdet för att tillgodse önskemål om anspassning från boende på Balteryd 1:14. 

 
Sammanfattning 
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras enligt ovanstående samt med tillkommande 
kommentarer angående kulturmiljö efter inhämtning av synpunkter från remissinstans i 
kulturmiljöfrågor. 
 
Byggnads- och trafiknämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och därefter uppdra åt 
Samhällsbyggnad att ställa ut den sålunda bearbetade planen för granskning. 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
Leif Ahnland 
Stadsarkitekt 
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