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PLANBESKRIVNING 
 

INLEDNING 
Vad är en detaljplan? 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte 
får göra för byggåtgärder inom planområdet. Planen är upprättad enligt PBL (Plan- 
och bygglagen), SFS 2010:900, version 2015-01-01. 
 
Planprocess 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 4:e och 5:e kapitel samt plangenom-
förandet i 6:e kapitlet. I detta fall handläggs detaljplanen enligt reglerna för stan-
dardförfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan. 
Planarbetet inleds 
Ett förslag till detaljplan, samrådshandling, tas fram med plankarta, planbeskriv-
ning, illustrationer m m. Förutsättningar och idéer prövas under arbetet. 
Samråd 
Dialog med länsstyrelsen, andra myndigheter, föreningar, sakägare, allmänhet med 
flera kring samrådshandlingen. Syftet med samrådet är att förbättra besluts-
underlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter samrådet samman-
ställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Denna sammanställning får 
enligt Boverket anstå till granskningsutlåtandet. Planhandlingarna bearbetas om 
yttrandena föranleder åtgärder. 
Granskning 
Den bearbetade planhandlingen ställs ut och skickas för granskning under ca 4 
veckor. Efter granskningsskedet sammanställs inkomna synpunkter i ett gransk-
ningsutlåtande. Planhandlingarna bearbetas vid behov innan planen antas. 
Antagande 
Detaljplanen antas av byggnadsnämnden. Beslutet kan överklagas och prövas då i 
första instans av Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen kan överpröva anta-
gandebeslutet om man inte är nöjd med planens innehåll och utformning. Över-
prövningen kan leda till att antagandebeslutet upphävs och att planen återförvisas 
till kommunen för omarbetning. 
Laga kraft 
Detaljplanen vinner laga kraft ca 4-5 veckor efter antagandet om detta beslut inte 
överklagas eller överprövas.  
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DETALJPLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar i första hand till uppdatering av den gällande planen (byggnads-
plan från 1946) avseende planbestämmelser och byggrätter. Samtidigt utgår ett om-
råde för högspänningsledning som inte längre behövs.  

 
BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
Hela detaljplanen 
Planområdet omfattar 86 fastigheter avsedda för fritidshus i gällande plan. Av dessa 
är 80 bebyggda huvudsakligen med fritidshus. Några fastigheter bebos året runt. 
Vid Lunnekullevägen finns ytterligare ett fritidshus på stamfastigheten Sjöbolet 
1:143. Här ligger även en garagebyggnad för större fordon och ett par förrådsskjul.  
Fritids/bostadshusen är av varierande storlek och utformning. Få hus har kvar den 
karaktär av liten sportstuga som planen en gång avsåg. Bygglov har även lämnats 
för konventionella åretrunthus i två våningar och av betydande storlek. 
I den nya planen föreslås en sammanlagd byggnadsarea på 200 m2 varav komple-
mentbyggnader får uppgå till högst 50 m2. Ökningen kan bl a motiveras av att 
många fastigheter är relativt stora. Byggnadsarean har även maximerats till 25 % av 
fastighetsarean, vilket innebär en begränsning på de fastigheter som är mindre än 
800 m2. Minimiarean per fastigheterna har begränsats till 800 m2, vilket innebär att 
några av de större fastigheterna kan delas. Minimiarean innebär att området fortsatt 
kommer att kännas luftigt trots den ökade byggrätten.  
Förgårdsmarken mot respektive gata har bibehållits med 6 m söder om banvallen, 
vilket innebär att det finns plats för en bil framför en garageport utan att denna står 
på gatumarken. Utmed Örlenvägen har den begränsats till befintliga husliv då det 
inte är lämpligt att placera tillbyggnader eller nya byggnader närmare Örlenvägen. 
Längst i sydväst ligger ett fritidshus med uthus på fastigheten 1:143. Här föreslås en 
tomt med byggnadsarean begränsad till 100 m2 på grund av tomtens minimala 
bredd. 
Den gällande planens handelstomt har behållits med möjlighet till nybyggnad för 
handelsändamål. Vid Lunnekullevägen föreslås ett litet verksamhetsområde runt det 
befintliga garaget/förrådet.  
De mer skogslika partierna behålls som naturmark med skötsel enligt ortens sed. 
Områden utmed den blivande GC-vägen på banvallen har öster om Lunnekulle-
vägen föreslagits som parkmark med mer intensiv skötsel. 
Gatornas/vägarnas bredd har anpassats till befintliga fastighetsgränser och är därför 
5-6 m breda, vilket medger breddning av vägbanan om så önskas. Planområdets 4 
ändgator har avslutats med en ny vändplats. Vändplatserna inkräktar med nödvän-
dighet på fastigheterna Sjöbolet 1:5 och 1:143. Anhaltsvägen, Sjöbolsvägen och 
Perstorpsvägen kan förlängas eller bindas samman med motsvarande vägar i det 
angränsande området. Parkeringsbehovet ska tillgodoses med minst en bilplats per 
bostad. 
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Den blivande GC-vägen på banvallen säkerställs med ett reservat för gång- och 
cykelväg. Anhaltsbyggnaden, ett enkelt väderskydd, föreslås behållas som en rast-
plats för vandrare och cyklister. Planen medger även viss komplettering för trafik-
ändamål. 
Det enskilda VA-nätet har markerats med u-område där nätet leder till flera fastig-
heter. 
Den allmänna platsmarken har betecknats med ett g, vilket innebär att den ska vara 
tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 
All uppvärmning i villaområdena väntas ske individuellt. Miljövänliga och energi-
snåla alternativ, som t ex bergvärme, solceller och värmepumpar ska väljas. 
Avfallshämtning sker vid gemensam plats. Ev ändrad utformning ska ske enligt 
rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” och i samråd med AÖS. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden startar 2023-01-01 och upphör 2028-12-31. Före genomföran-
detidens utgång får, mot berörda fastighetsägares vilja, detaljplanen ändras eller 
upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän 
vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens slut 
har kommunen större frihet att ändra eller upphäva planen. Detaljplanen gäller dock 
även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. 

 
Allmän plats och huvudmannaskap 
Sjöbolets sommarstugeförening är idag huvudman för vägar och grönområden. I 
planen föreslås att föreningen ombildas till en formell gemensamhetsanläggning 
som handhas av en samfällighetsförening med styrelse. 

 
Kvartersmark 
All kvartersmark, med undantag av banvallsområdet, är och förblir privatägd.  

 
Vattenområde 
Planen berör inget vattenområde. 

 
Befintligt 
Planområdet innehåller 82 bebyggda och 4 obebyggda fritidshusfastigheter.  
Härutöver finns bebyggelse på allmän platsmark tillhörande fastigheten Sjöbolet 
1:143 och på banvallen tillhörande staten. Bostadskvarteren får användas för 
sportstuga/sommarstuga som endast är avsedd att bebos mindre del av året. 
Diagonalt genom området löper ett reservat för en elledning (se gällande plan) som 
inte kommit till utförande. Reservatet behövs inte längre och föreslås bli borttaget. 
 

 



SAMRÅDSHANDLING  
  Maj 2022 

  ANTAGEN 2022-xx-xx 
  LAGA KRAFT 2022-xx-xx 
 

 

 5 

Ärendeinformation 
Planhandlingar 
Följande handlingar finns tillgängliga i de olika planskedena. 

  
 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

 
Läge, areal 
Planområdet ligger i sluttningen söder om Örlenvägen i den västra delen av Fager-
sanna tätort. Liknande fritidshusområden angränsar i öster. Planområdets areal är ca 
19 hektar.  

 
Planområdets läge i tätorten. 

 
Markägare 
Fritidshusfastigheterna är privatägda. Grönområdena, delar av Sjöbolet 1:143, är 
också privatägd. Banvallen med fastigheterna Sjöbolet 1:5, 1:6 och Perstorp 3:2 ägs 
av staten genom Trafikverket. 
Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats av plan- och byggchef Katarina Kjellberg i samarbete med 
BOANN AB genom ark SAR/MSA Bo Jonsson. 
 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD  BOANN AB 

 
Katarina Kjellberg  Bo Jonsson 
Plan- och byggchef                           Ark SAR/MSA 

 

Samråd Granskning Antagande 
x x x 
x x x 
x x x 
 x x 
  x 
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MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 
Planen från 1947 har onödigt komplicerade bestämmelser angående bl a husens pla-
cering och många bestämmelser har frångåtts under årens lopp. Planen saknar be-
gränsning av byggnadsarean per fastighet och begreppet ”sportstuga för liten del av 
året” som används i stället är ett otydligt begrepp som tolkats olika vid olika tid-
punkter. Det finns därför anledning att uppdatera planbestämmelserna så att de mot-
svarar dagens krav och kommunens ambition för denna typ av områden. Kommu-
nen har ingen invändning mot att fritidshusen får ett bättre utnyttjande och övergår 
till åretrunthus kanske med nya kommuninvånare. Bestämmelserna har samordnats 
med andra liknande områden. 

 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Mark- och utrymmesförvärv 
Planen innebär att huvudmännen för den allmänna platsmarken kan förvärva den-
samma från fastigheten Sjöbolet 1:143. Detsamma gäller förvärv av natur- och 
parkmark samt mark för GC-vägar från fastigheterna Sjöbolet 1:5 och 1:6 som ägs 
av staten genom Trafikverket. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Befintlig fastighetsindelning av bostadstomter behålls i allt väsentlig. Planen utgör 
inget hinder för delning av den stora fastigheten Sjöbolet 2:28. Två utfartsservitut 
belastar fastigheten Sjöbolet 2:39 för händelse av delning. Vid Anhaltsvägen före-
slås en upprättning av tomtgränsen för fastigheterna Sjöbolet 1:21, 1:22 och 1:32. 
Härigenom ansluter fastigheterna direkt till befintlig väg och till planens gatumark. 
Ledningsrätt, servitut 
En ca 20 m bred zon för en tänkt kraftledning begränsar idag byggrätterna på ett 
antal fastigheter. Denna zon har inte utnyttjats och omfattas ej heller av ledningsrätt 
eller servitut. Möjligen finns avtal mellan Vattenfall (nätägare) och berörda fastig-
hetsägare. Då reservatet inte behövs har det tagits bort i planen.  
Inom planområdet finns gemensamma ledningar för vatten och avlopp. I den mån 
dessa inte är säkerställda på enskilda tomter bör servitut tecknas med respektive 
fastighetsägare. 

 
Tekniska frågor 
Tekniska åtgärder 
Vid behov ska kompletterande geoteknisk undersökning redovisas tillsammans med 
ansökan om bygglov. 
Bygglovsplikt 
Bygglovplikten har inte utökats i förhållande till det som gäller generellt inom de-
taljplanelagt område. 
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Ekonomiska frågor 
Gemensamhetsanläggningar, huvudmän 
 Gemensamhetsanläggning saknas inom planområdet. För att reglera den allmänna 
platsmarken gentemot stamfastighetens ägare föreslås att stugföreningen ombildas 
till en gemensamhetsanläggning som blir huvudman för all allmän platsmark utom 
för GC-vägen där kommunen föreslås som huvudman. En gemensamhetsanlägg-
ning medför ökad tydlighet i huvudmannaskapet och en bättre möjlighet att fördela 
driftskostnaderna på ett rättvist och tydligt sätt. 
 
Planekonomisk bedömning 
Kommunens åtaganden bedöms enbart bestå av utbyggnad av en ny GC-väg på 
banvallen samt viss upprustning av anhaltsbyggnaden. Banvallssträckan inom 
planen är ca 580 m lång. Kostnaden uppskattas till sammanlagt ca 600 000 kr ex-
klusive inköp av marken. Plankostnaden uppskattas till ca 50 000 kr.  
 
Kostnader uppstår även för reglering av mark för vägar, vändplatser, naturmark, 
parkmark samt för anläggning av vändplatser och för bildande av en formell 
gemensamhetsanläggning.  
 
Planavgift 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov enligt den taxa som fastställs 
av kommunfullmäktige. 
 
Drift av allmän plats 
Den föreslagna gemensamhetsanläggningen blir ansvarig för drift av vägar, park-
mark och naturmark. Idag är Trafikverket ansvarig för driften av banvallsområdet. 
Tibro kommun kommer att ansvara för GC-vägen på banvallen efter förvärv och 
anläggande. 
 
Drift av vatten och avloppsnät 
Perstorp-Sjöbolets avloppsförening ansvarar för det gemensamma avloppsnätet me-
dan Sjöbolets vattenförening ansvarar för den gemensamma vattenförsörjningen.  
Ingen förändring föreslås. En fastighet har kommunalt vatten via egen ledning och 
6-7 fastigheter har egna djupborrade brunnar. 
 
Drift av el- och fibernät 
Vattenfall är nätägare och ansvarar för elnätet. Tibro Energi äger och ansvarar för 
fibernätet. Ingen förändring föreslås. 

 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Följande tider gäller 
preliminärt för planarbetet.  
 
Samråd  juni - sept  2022 
Granskning: nov - dec   2022 
Antagande: feb - mars       2023 
Laga kraft: mars - apr          2023  
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Tidplanen ovan förutsätter att det inte inträffar några tidskrävande komplikationer 
under planprocessen och att antagandebeslutet inte överklagas. 
 
Kulturvärden 
Planområdet omfattar inte några förhöjda kulturvärden med krav på bevarande eller 
rivningsförbud. 

 
Prövning enligt annan lagstiftning 
Plan- och bygglagen reglerar detaljplanen. Den prövas även mot den övergripande 
Miljöbalken. 

 
Upplysningar 
Särskild dokumentation behövs ej. Bygg- och anläggningsarbeten kommer att 
kontrolleras av kontrollansvarig och sakkunniga. 
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PLANERINGSUNDERLAG 
Kommunalt underlag 
Detaljplaner 
För planområdet gäller byggnadsplan för Perstorps fritidsområde, lagakraftvunnen 
1956-09-21.  

 
Gällande plan. 
 
 
Grundkarta 
Ny grundkarta är upprättad av Samhällsbyggnad 2022-05-23 genom sammanställ-
ning av kommunens primärkarta. 

 
Översiktliga planer 
Planområdet ingår som en bebyggd del av tätorten i kommunens översiktsplan. I 
översiktsplanen har ett förtätningsområde markerats nordost om aktuellt planom-
råde. Inom förtätningsområdet finns ett antal avstyckade men obebyggda fastig-
heter. Planområdet utgör även s k LIS- område, vilket innebär landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen. LIS-områdesbeteckningen är inte direkt relevant i detta 
område. 
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Utdrag ur gällande översiktsplan.  
Röd markering: Avser GC-väg på banvallen.  
Blå markering: Avser förtätningsområde Perstorp.  
Brun markering: Avser utredningsområde Bråbacka-Sjöbolet. 

 
Uppdragsbeslut 
Byggnads- och trafiknämnden har, 2022-04-18, gett förvaltningen i uppdrag att 
förnya gällande plan. 

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning  
De förändrade planbestämmelserna och byggrätterna bedöms inte leda till betydan-
de miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej.  
Länsstyrelsen tar ställning till denna bedömning under samrådet. 

 
Utredningar 

• Naturvårdsprogram för Tibro kommun - juni 2014. 
• Lövskogsinventering: Svefa AB, Rapport 2006-44. 
• Skyfallsutredning med översvämningsrisker i Tibro och Fagersanna, 

Ramböll 2021-03-12. 
 

 
Regionalt underlag 
Planområdet påverkas ej specifikt av regionplan eller annat regionalt underlag. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Kommunala förutsättningar 
Se planeringsunderlag. 
 
Regionala förutsättningar 
Se planeringsunderlag. 

 
Riksintressen 
3 kap 6 § MB: Riksintresse för Naturvården påverkar ett litet område vid Lunne-
kullevägen i planområdets västra del. Riksintresset har geologisk bakgrund vilket 
återspeglas i den djupa bäckravin som går i nord-sydlig riktning väster om Lunne-
kullevägen. Riksintressets avgränsning är schematisk och bör anpassas till de fak-
tiska förhållandena, lämpligen Lunnekullevägen. 

4 kap. MB omfattar särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten-
områden, huvudsakligen specifika. 

Kommentar: Tibro kommun berörs inte av 4 kap MB förutom vad gäller Försvars-
maktens stoppområde för höga objekt. Genomförandet av aktuell plan bedöms inte 
påverka Försvarsmaktens intressen. 

 
Miljökvalitetsnormer 
5 kap. MB omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvali-
tetsnormer (MKN) finns för luftföroreningar, buller och vatten. 
 
Kommentar: Planförslaget innebär inga förändringar av betydelse för miljökvali-
tetsnormerna - luft- och ljudmiljö. 
Inga vattendrag av betydelse passerar genom eller intill planområdet. Miljökvali-
tetsnormerna för ytvatten bedöms inte äventyras. Planområdet berör indirekt ett 
underliggande grundvattenmagasin. Hanteringen av avlopps- och dagvatten bedöms 
innebära att ej heller normen för grundvatten äventyras.  
De bostadsfastigheter som ligger mellan Örlenvägen och banvallen utsätts för buller 
från trafiken. Se Hälsa och Säkerhet nedan. 

 
Mellankommunala intressen 
Behovet av bostäder kan betraktas som ett mellankommunalt intresse. Utbyggnad 
av en GC-väg på banvallen genom Fagersanna med fortsättning mot Karlsborg 
respektive Skövde är också ett mellankommunalt intresse. 

 
Miljö 
Strandskydd 
Planområdet berörs ej av strandskydd. 
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Dagvatten 
Dagvattnet inom planområdet infiltrerar normalt i den grushaltiga marken både på 
tomtmark och inom vägar och naturmark.  

Förorenad mark, radon 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar enligt länsstyrelsens EBH-
register. Det finns ej heller anledning att misstänka markföroreningar på grund av 
tidigare och nuvarande markanvändning i området.  
Kommunens översiktliga material tyder på att radonhalten i marken är låg. 

 
Hälsa och säkerhet 
Planområdet norr om banvallen är utsatt för omgivningsbuller från trafiken. Tra-
fiken beräknas till ca 700 fordon ÅMD 2020. Uppräknat enligt Trafikverkets om-
räkningskoefficient blir det ca 825 st ÅMD 2040 som ligger till grund för beräk-
ningen nedan. Riktvärden står inom parentes. 
 

 Ekvivalent ljudnivå dBA Maximal ljudnivå dBA 

Utomhus 53    (55) 79    (70) 

Inomhus 17    (30) 43    (45) 
 
Bullerberäkningen visar att den ekvivalenta ljudnivån klaras både utomhus och 
inomhus. Den maximala nivån överstiger 70 decibel på den norra sidan av vissa 
befintliga hus medan inomhusnivån på 45 dBA klaras. Maxnivån kommer huvud-
sakligen från tunga fordon, vilka uppskattats till ca 25 st ÅMD. Om uteplats ordnas 
vid husvägg i soligt sydläge bedöms att ljudnivån sjunker till under 70 dBA med 
hjälp av huset som bullerskärm. Vid ombyggnader bör sovrum om möjligt placeras 
mot söder. Med hänsyn till utsikten över Örlen är skärmning mot Örlenvägen inte 
önskvärd. 

 
Risken för olyckor, översvämning, erosion, skred/ras är obefintlig eller minimal. 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet ligger i en nordsluttning. Nivåerna varierar från ca + 135 
i söder till ca + 105 MÖH utmed Örlenvägen i norr i RH2000. SGU:s jordartskarta 
ger en översiktlig bild av områdets grundförhållanden. De blåfärgade områdena be-
står av morän och sand, de gröna av sediment. Praktiskt taget all bebyggelse ligger 
på förhållandevis tät sedimentmark enligt översikten. 
 
Planområdet har inte detaljundersökts geotekniskt inför planarbetet. Om behov 
finns vid större ny- eller tillbyggnader och vid större ändring av marknivån kan en 
detaljerad grundundersökning göras i samband med bygglov. 
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  Blått: Morän/sand. Grönt: Sediment. 

 
Hydrologiska förhållanden 
Större delen av planområdet ligger ovanpå ett grundvattenmagasin som bedöms ha 
intresse för dricksvattenförsörjningen i framtiden.  
 
Inom planområdet finns inga tydliga diken eller vattendrag utöver en mindre bäck i 
en ravin i planområdets västra del. Området berörs av markavvattningsföretaget U 
1095, vilket avser en rörledning på åkern norr om Örlenvägen.  
 

 
Markavvattningsföretaget U 1095 med schematisk markering. 
 
Under arbetet med kommunens översiktsplan togs en skyfallskartering fram, Ram-
böll 2021-03-12. Dimensionerande regnmängder för modelleringen var 101 mm 
under 6 tim. Av dessa bedömdes generellt att ca 20 mm infiltreras eller absorberas i 
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marken under en 6-timmarsperiod. Återstoden väntas avrinna via lågpartier i mark 
och måste därför beaktas på de enskilda fastigheterna. 
Skyfallskartering visar många små rinnvägar genom planområdet baserade på en 
topografisk scanning av området. Den mest vattenrika rinnvägen utgörs av en bäck 
i en ravin i planområdets västra del. Regnvattnet fångas upp av ett dike utmed ban-
vallen och leds under banvallen i kulvertar på två ställen. Den östra kulverten leder 
till det omnämnda markavvattningsföretagets rörledning (U1095). Rörledningen har 
byggts om utanför planområdet och har nu kapacitet för ett 100-årsregn.  
 

 
Utdrag ur kommunens skyfallskartering. 
 

 
Utdrag ur Jordbruksverkets avvattningskarta.  
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Regnvatten föreslås även fortsättningsvis infiltreras i marken eller avledas på 
nuvarande sätt från planområdet. 

 
Kulturmiljö 
Se planeringsunderlag ovan! 

 
Fysisk miljö 
Mark, vegetation och djurliv 
Planområdet består till största delen av bebyggda fritidhusfastigheter med trädgår-
dar där växtligheten varierar från nästan bara gräsmattor till riklig vegetation i form 
av träd, buskar och andra planteringar. De obebyggda delarna består av blandskog 
med varierande undervegetation. Lövskogen i sydväst har tilldelats klass 3 av 4 
klasser enligt kommunens lövskogsinventering. Klass 1 är mest värdefull. Områ-
dena har idag begränsad betydelse som närströvområden för de som bor i området. 
Djurlivet är begränsat till småvilt, rådjur och fåglar. 

Stads- och landskapsbild 
Huvuddelen av planområdet är relativt öppet och exponeras från Örlenvägen i norr. 
Området är heterogent med många olika hustyper och stilar. De flesta husen smälter 
in i helheten men något undantag finns. Grusvägarna är endast 3-4 m breda. 
 

 
Ortofoto över planområdet. 
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Äldre små hus utmed Anhaltsvägen. Banvallen skymtar till vänster. 
 

 
Äldre ”sportstuga”. 
 

 
Många stugor har fin utsikt över sjön Örlen. 
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Modernt hus med stora komplementbyggnader. 

 

 
Typisk standard och karaktär på vägarna i området. 

 

 
Perrong och väderskydd vid Örlenbadets anhalt på f d Karlsborgsbanan. 
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Social miljö 
Planområdet utgör idag en trevlig miljö för främst fritidshusboende med fin utsikt 
och nära till bad i sjön Örlen. Av de 82 bebyggda fastigheterna bebos ett antal året-
runt. Fyra avstyckade fastigheter är obebyggda. Fastigheten 2:24 innehåller gemen-
samma boulebanor. 
Reguljära bussar och skolskjutsar medför bra kollektiva kommunikationer mot så-
väl Tibro/Skövde som Karlsborg, vilket har betydelse för livskvaliteten för främst 
ungdomar som ofta saknar bil eller andra motorfordon. 

Teknisk miljö  
Vatten- och avlopp 
Samtliga fastigheter är anslutna till kommunalt vatten- och avloppsnät. Vattenled-
ningsnätet ägs och drivs av Sjöbolets vattenförening. Avloppsnätet ägs och drivs av 
Perstorp-Sjöbolets avloppsförening som även omfattar fastigheter i Perstorpsområ-
det utanför planområdet. 

Värme 
Husen värms med vitt skilda system. Här finns konventionell el, bergvärme, värme-
pumpar, solceller, vedeldning mm. All uppvärmning i villaområdena väntas ske 
individuellt. Miljövänliga och energisnåla alternativ, som t ex bergvärme, solceller 
och värmepumpar bör väljas. 

El, Tele och IT 
Vattenfall AB äger och driver elnätet i området. Tibro Energi svarar för fibernätet. 
Ny bebyggelse kan anslutas till både el- och fibernät. 

Avfall 
AÖS svarar för avfallshanteringen i i hela Tibro kommun. Hushållsavfall läggs i 
gemensam container som placeras i området under sommarhalvåret. Sorterat avfall 
transporteras individuellt till miljöstation i tätorten. Utformning av eventuella änd-
ringar i avfallshanteringen ska ske enligt rekommendationer i ”Handbok för av-
fallsutrymmen” och i samråd med AÖS. 

Räddning 
Befintliga fastigheter nås från omgivande vägar. Brandposter saknas. 

 
Service 
Planområdet ligger, ca 2 km från Fagersanna ”centrum” där det finns en mindre 
butik och en pizzeria. Avståndet till närmsta skola är ca 1,2 km och till närmsta 
förskola ca 1,7 km. 
Tibro centrum är det närmsta större centrumet med ett rikt utbud av olika service-
funktioner - både offentliga och kommersiella. Avståndet dit är ca 9 km. 
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Gator och Trafik 
Gatunät, biltrafik och parkering 
De befintliga ”gatorna” utgörs av 3-5 m breda grusvägar. Via Lunnekullevägen och 
har dessa anslutning till Örlenvägen tillika väg 3008. Samtliga fastigheter nås från 
de befintliga vägarna. Hastigheten är begränsad till 20 km/tim. Fritidshusområdet 
bedöms generera ca 320 bilrörelser per dygn under sommarhalvåret. Motsvarande 
antal under vinterhalvåret är sannolikt mindre än hälften. All parkering sker på 
tomtmark. Vägmarken ägs av ägaren till stamfastigheten Sjöbolet 1:43 eller av 
Trafikverket som äger Sjöbolet 1:5 och 1:6. 

Kollektivtrafik 
Örlenvägen trafikeras dagligen med 10-12 bussturer i vardera riktningen. Närmaste 
busshållplats, Lunnekullevägen, ligger vid utfarten till Örlenvägen. Behovet av 
busstrafik bevakas och omprövas efter hur behoven förändras. Det kan bli aktuellt 
att flytta busshållplatsen med hänsyn till den nya bebyggelsen norr om Örlenvägen. 

GC-vägar och GC-trafik 
GC-trafiken samnyttjar befintliga vägar med biltrafiken. På sikt planera kommunen 
att förvärva banvallen norr om planområdet och använda den till en GC-väg som 
går mot Karlsborg i öster och Tibro/Skövde i väster. 

 
 

KONSEKVENSER 
Konsekvenser av eventuell avvikelse från översiktsplan 
Planförslaget följer huvudsakligen kommunens översiktsplan.  

 
Fastigheter och rättigheter 

 Se fastighetsrättsliga frågor under rubriken Genomförandefrågor. 
 

Byggrätten utökas från 60 till 200 m2 varav uthusbyggnad inte får vara större än 50 
m2. Hus får uppföras med en nockhöjd på max 6 m. Förändringen kommer sanno-
likt att medföra fler åretruntbostäder i området.  

 
Natur 
Planen innebär att en större andel av tomtmarken kan bebyggas, vilket innebär att 
trädgårdsdelen minskar när den större byggrätten utnyttjas. 
Obebyggda naturområden föreslås förbli naturområden med skötseln enligt ortens 
sed. Landskapsbilden kommer därmed inte att förändras särskilt mycket. 

 
Miljö 
Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej då planen inte innebär betydande miljö-
påverkan. 
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Miljökvalitetsnormer 
Halterna av luftförorenande ämnen är låga i hela Tibro kommun och överstiger inte 
gällande normer på de mest belastade platserna i tätorterna, enligt de mätningar 
som utförts av Luft i Väst och som redovisats i kommunens översiktsplan. Det finns 
inget som tyder på att normen för luftkvalitet kommer att överskridas på grund av 
planen. 
Alla fastigheter i området är anslutna till kommunalt reningsverk. Dagvatten infil-
trerar i marken eller leds via dikesanvisningar mot områden utanför planen. Vattnet 
genomgår därför viss rening innan det når grundvattnet eller sjön Örlen. Det är mest 
”smutsbärande” partiklar som fastnar i mark och vegetation innan dagvattnet når 
grund- eller ytvatten. Dagvattnet bedöms inte medföra sådan påverkan på vare sig 
grund- eller ytvatten att miljökvalitetsnormer för vatten överskrids. 
 
Området mellan Örlenvägen och banvallen är utsatt för trafikbuller. Riktvärdena för 
maximala ljudnivåer utomhus kan inte innehållas mot vägen. Genom att de befint-
liga huskropparna bidrar till att skärma ljudet kan acceptabla uteplatser ordnas på 
den motsatta och södra sidan av husen. Maxnivåerna kommer främst från tunga 
fordon som endast i undantagsfall trafikerar vägen nattetid. I snitt utgör dessa 2-3 
fordon per timma under en ”tiotimmarsdag”. Viss ökning av trafiken till och från 
området kan förväntas men motverkas säkerligen av en allt tystare fordonspark. 

 
Hälsa och säkerhet 
Skyfallskarteringen visar att risken översvämning i området är liten. Området lutar 
varför vatten som inte infiltrerar direkt rinner av. Befintliga dikesanvisningar utmed 
banvallen bedöms fånga upp det avrinnande regnvatten. 
Risken för olyckor i trafiken är liten med hänsyn till låg fordonshastighet och för-
hoppningsvis socialt ansvar. 
 
Jorderosion och skred har hittills inte förekommit i området trots häftiga regn och 
bedöms inte innebära någon risk av betydelse i framtiden. 
 
Social miljö 
Livsmiljö 
Planområdet har goda förutsättningar för ett rikt socialt liv med stora möjligheter 
till friluftsliv och socialt umgänge. 
 
Tillgänglighet 
Området ligger i en sluttning med måttliga lutningar varför tillgängligheten för 
människor med fysiska funktionshinder är acceptabel i området som helhet. Till-
gängligheten på tomtmark varierar men är ofta mindre god. 

 
Barnperspektivet 
Artikel 3 säger att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet.” och artikel 12 
”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem”.  
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Planområdet är välbeläget i förhållande till både förskola och skola. När banvallen 
byggts om till GC-väg blir skolvägen betydligt säkrare. De relativt stora tomterna 
har förutsättningar för både lek och motion. Betydande friluftsområden finns både 
söder om planområdet och vid Örlen. Under planprocessen förutsätts att barns in-
tressen bevakas av BUN (Barn och utbildningsnämnden), föräldrar m fl. 

 
Riksintressen 
Riksintressen påverkas ej. 

 
Hushållningsbestämmelser enl 3 o 4 kap miljöbalken 
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken – miljö-
balkens bestämmelser gällande hushållning med mark- och vattenområden.  
3 kap MB omfattar grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. 
  
Enligt 1 § ska mark och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggan-
de behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän syn-
punkt god hushållning. 
 
Enligt 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller an-
läggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Kommentar: Planförslaget innebär att befintliga fritidshus kan byggas om och till 
inom utökad byggrätt. Detta sker inom befintliga enskilda tomter. Naturmark eller 
ekologiskt särskilt känsliga områden tas ej i anspråk för bebyggelse. Åkermark och 
skogsmark tas ej i anspråk. Gator och ledningssystem kan användas utan betydande 
investeringar. Området synes därför lämpat för den markanvändning som pågår och 
föreslås fortsätta. 

 
Trafik 
Fler åretrunthus medför sannolikt fler bilrörelser i planområdet och i dess omgiv-
ning, främst under vinterhalvåret då trafiken generellt är mycket lägre i denna typ 
av områden. Kommunens bedömning är att befintliga vägar och utfarter tål den 
trafikökning som kan förväntas. 

 
Mellankommunala frågor 
Inga mellankommunala frågor av betydelse påverkas av planen. 
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