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Samhällsbyggnad – december 2018 
 
 

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. 
 

Planprocess 
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. I detta fall handläggs 
detaljplanen enligt reglerna för standardförfarande.  
 
Detta innebär att planen i första skedet ställs ut och skickas ut för samråd. Efter 
samrådsskedet sammanställs inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse och 
dessa leder eventuellt till bearbetning av planen.  
 
Därefter ställs planen ut för underrättelse/granskning och granskningsyttrandena 
sammanställs i ett granskningsutlåtande. Yttrandena kan leda till smärre revide-
ringar av planen utan att denna behöver ställas ut på nytt. Om yttrandena däremot 
skulle medföra omfattande bearbetning kan det bli aktuellt att ställa ut planen en 
andra gång.  
 
Slutligen antas planen av Byggnads- och trafiknämnden. Antagandebeslutet kan 
överklagas till länsstyrelsen i första instans. Planen vinner laga kraft efter ca 4 
veckor om antagandebeslutet inte överklagas eller överprövas och upphävs av 
länsstyrelsen. 

 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser, skala 1:1000 
• Denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse (tillkommer efter samrådsskedet) 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskningsskedet) 
• Fastighetsförteckning 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planändringen syftar i första hand till att medge nya bostadshus på mark som är be-
byggd med förråd och en äldre verkstadsbyggnad. Planen förnyas även inom övriga 
delar av kvarteret Saturnus där gällande plan till största delen utgörs av den otidsen-
liga Dp 1 från 1939. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 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 föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning.  
 
Kommentar: Planförslaget innebär att ett av två verksamhetsområde ersätts med 
bostäder i ett kvarter som domineras av bostäder. Bebyggelsen som föreslås rivas 
används idag huvudsakligen som förråd. Byggnaderna har genomgående låg tek-
nisk standard och underhållet är bristfälligt. Med hänsyn till omgivande bostäder 
synes den nya markanvändningen lämplig. I kvarteret ligger även den andra och 
aktiva verksamheten kvar och påminner om den tid då blandningen av verksam-
heter och bostäder i tätorten var vanligt förekommande och sanktionerades i den 
första detaljplanen för orten med s k ”hemindustriellt ändamål”.  

 
Kommentar: Tibro kommun berörs inte av 4 kap MB. 
 
5 kap MB omfattar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvali-
tetsnormer (MKN) finns för luftföroreningar, buller och vatten. 
 
Kommentar: Planförslaget innebära att belastningen på miljön ökar något jämfört 
med nuläget på grund av den trafik som alstras av invånare i de nya bostäderna. 
Den befintliga snickeriverksamheten medför visst buller och sporadiska utsläpp till 
luft i samband med lackning av små detaljer. Större föremål lackas på annan plats. 
Med hänsyn till uppmätt låga värden i centrala delar av Tibro och att det inte finns 
några andra källor i närområdet, bedöms att miljökvalitetsnormer för luft ej över-
skrids. Miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten äventyras ej. Se kapitel 
”Störningar” angående miljökvalitetsnorm för buller. 

 

PLANDATA 

Markägare 
Fastigheterna Saturnus 11, 12, 13, 15 och 16 ägs av Tibro kommun. Fastigheterna 
Saturnus 14, 17, 18, 19, 22 och 25 ägs av Enströms Möbler AB. All övrig mark 
inom planområdet är privatägd. 
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Läge, areal 
Planområdet ligger mellan Hantverksgatan och Södra Långgatan i den södra delen 
av Tibro tätort. Avståndet till de centrala torgen och Gallerian är ca 1,2 km. Plan-
områdets areal är ca 2,5 hektar. 

  
Planområdets läge i tätorten. 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Riksintressen och förordnanden 
Området omfattas ej av riksintressen. Inom planområdet finns inga kända fornläm-
ningar. 
 

Översiktliga planer 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort, antagen av 
kommunfullmäktige 2003-10-27, § 51. Området är i denna plan redovisat för ”bo-
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städer” respektive ”industri”  då det vid denna tidpunkt pågick verksamhet i alla 
industribyggnader inom kvarteret. Kommunens innehav av verksamhetslokaler an-
vänds numera huvudsakligen som förråd, medan Enströms Möbler AB bedriver 
snickeriverksamhet inom fastigheten Saturnus 25. 

 

Detaljplaner 
Huvuddelen av planområdet ingår i Dp 1, Tibro municipalsamhälle, laga kraft 
1939-08-18. I denna plan redovisas kvarteret för sammanbyggda eller friliggande 
bostäder i en smal zon utmed omgivande gator samt verksamheter, förråd och lik-
nande i kvarterets inre. Hela kvarteret har getts bestämmelsen ”hemindustriellt 
ändamål” (H), vilket innebar att man kunde inrätta små verkstäder i uthusen. Planen 
tillåter byggnader i två våningar.  

Utmed Södra Långgatan finns förgårdsmark som ingår i Dp 49, Kv Pallas, Mars, 
Jupiter m fl, laga kraft 1969-03-28. 

 

 
Planområdet redovisat på utdrag ur Dp 1. 
 

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning  
Detaljplanen behandlar till största delen befintlig bebyggelse. Några tidigare verk-
stads- och förrådslokaler ersätts med bostäder, vilket torde vara mindre störande för 
närboende i och kring kvarteret. Kvarteret innehåller inte några förhöjda naturvär-
den. Planens genomförande är inte av den arten att det uppstår betydande miljöpå-
verkan varför miljökonsekvensbeskrivning ej behövs. Länsstyrelsen har under 
samrådsskedet gjort samma bedömning avseende betydande miljöpåverkan. . 
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Kommunala beslut i övrigt 
Byggnads- och trafiknämnden har, 2017-12-05, gett förvaltningen i uppdrag att 
upprätta plan som medger parhus eller liknande inom Saturnus 12, 13, 15 och 16 
samt förnya planen inom övriga delar av kvarteret.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER  

Pågående markanvändning 
Planområdet består till största delen av villatomter, varav 13 är bebyggda med upp-
växta trädgårdar. På Saturnus 25 ligger en blandning av äldre och nyare verkstads-
lokaler där Enströms Möbler återfinns. De båda äldsta byggnaderna härrör från 
sekelskiftet 1900 medan verkstad och monteringshall byggdes 1978 respektive 
2000.  

Saturnus 12, 13, 15 och 16 (brun färg) används huvudsakligen till förråd. 

 

 
Planområdet markerat med gul färg. Brun färg avser område för ny 
bostadsbebyggelse. 
 
Förändring 
Kommunens lokaler kommer att ersättas med bostäder. 
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Natur, kultur och rekreation 

Mark, vegetation och djurliv 

Marken består av gräsmattor, andra trädgårdsanläggningar och trafikytor. Vegeta-
tionen är relativt sparsmakad i kvarteret med enstaka större träd. Området som hel-
het har litet värde för natur och rekreation 

Förändring 
Vegetationen inom det tillkommande bostadsområdet kommer, med något undan-
tag, att ersättas med ny. 

Stads- och landskapsbild 

Kvarteret exponeras i huvudsak från omgivande gator. Verkstadslokalen på Satur-
nus 13 dominerar stadsbilden utmed Södra Långgatan medan verkstadslokalerna på 
Saturnus 25 upplevs som mer integrerade i kvarteret. Villor och komplementbygg-
nader har varierande ålder och utformning. Här finns både enplans- och tvåplans-
villor. 

       
Gårdsfasad på Saturnus 13                         Gatufasad på Saturnus 13 
 

      
Förråd på Saturnus 12                                      Interiör från plan 1 på Saturnus 13 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande innehöll rekommendationen att Tibro kommun 
upprättar en plan för kulturhistoriskt intressant möbelindustri. Det föreslås ske inom 
ramen för den planerade översynen av FÖP:en för Tibro tätort. Befintlig bebyggelse 
på fastigheten Saturnus 12 och 13 bör egentligen anses kulturhistoriskt värdefull 
med ett relativt högt bevarandevärde då de ingår i det krympande beståndet av 
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verkstadsbebyggelse från 1900-talets första hälft. Eftersom upprinnelsen till 
planändringen är att ett helt nytt parhusområde ska tillåtas ersätta verkstadsmiljön 
rivningen anses tillåtlig. Inget yttrande avseende befintlig bebyggelses 
kulturmiljövärden har sedan inhämtats från remissinstans, det kommer att ske under 
granskningsskedet. 
 
Förändring 
Kvarteret kommer att förlora delar av Tibros egenartade kvartersstruktur och 
bostadsområdeskaraktär förstärks då de större och idag delvis förfallna 
byggnaderna på Saturnus 12 och 13 ersätts med bostadshus i 1-2 våningar. 

 

Geotekniska förhållanden 

Marken har hittills inte undersökts. 

Förändring 
Marken kommer att undersökas under planarbetet. 

 

Miljöförhållanden 

Miljökvalitetsnormer 
Befintliga förhållanden 
Planområdet berörs av normer för luftmiljö och buller. Halterna av luftförorenande 
ämnen är låga i hela Tibro och överstiger ingenstans i samhället gällande miljökva-
litetsnorm, enligt mätningar vid olika tidpunkter i tätortens centrala delar. Området 
är inte utsatt för störande trafikbuller. 

Förändring 
Planändringen bidrar till att miljökvalitetsnormer i högre grad uppfylls än med tidi-
gare industriverksamhet. Utsläppen till luft, från tidigare verksamheter, förhindras 
genom att kvarteret delvis får ny användning. Trafiken blir liten och sannolikt inte 
större än den som genererades av tidigare snickeriverksamhet.  

Dagvatten kommer att tas om hand i nybyggnadsområdet och fördröjas vilket även 
innebär viss rening av vattnet innan det via ledningar, dikessystem och dammar 
nedströms i systemet når recipienten Tidan. Miljökvalitetsnormer för vatten kom-
mer inte att överskridas på grund av planförslaget. 

Hydrologiska förhållanden 

Enligt kommunens vattenförsörjningsplan 2011 berör planområdet inte någon 
prioriterad grundvattenförekomst.  

Förorenad mark, radon 
Befintliga förhållanden 
Verksamhetsområdena inom kvarteret har betecknats som potentiellt förorenade 
områden i länsstyrelsens GIS-redovisning då de tidigare eller fortfarande används 
för industriverksamhet. Den verksamhet som bedrevs inom kommunens markinne-
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hav bestod av möbelsnickeri med torkning av virke och även ytbehandling. Områ-
dena har inte undersökts och är inte klassade.  

Halterna av radon är låga i hela Tibro kommun enligt översiktsplanens redovisning. 
Lokala avvikelser kan dock inte uteslutas. 

Fastigheterna Saturnus 12, 13, 15 och 16 har på kommunens bekostnad genomgått 
översiktliga miljötekniska undersökningar under planarbetet. Sammanfattning i 
rapporter daterade 2018-06-29 med revidering 2018-11-23, sid. 23: Med den 
kunskap som finns idag görs bedömningen att de ämnen som påträffats i 
grundvattnet inte omöjliggör den tilltänkta markanvändningen. Översiktlig 
miljöteknisk undersökning har även genomförts för Saturnus 17 & 25, rapport 
daterad 2018-11-05, sid. 15: Det undersökta området bedöms ej utgöra en risk för 
planerad markanvändning inom övriga planområdet. Samtliga undersökningar har 
utförts av Mitta AB. 

Bullerstörningar 

Störande trafikbuller förekommer ej. Ljudstörningar kan förekomma från den be-
fintliga snickeriverksamheten dag- och kvällstid. För denna typ av bullerstörningar 
gäller nedanstående riktvärden för s k extern industribuller. 

 
  

Bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 
 
Anm 

  
Dag 06-18 

 
Kväll 18-22 samt 

Lör-, sön- och 
helgdag 06-18 

 
Natt 22-06 

 
1) 

 
Ekvivalent ljudnivå dBA 

 
50 

 
45 

 
40 

 
Vid fasad, uteplats, 
skolgård o liknande 

 
Ekvivalent ljudnivå dBA vid 
bullerutsatt sida om 
ljuddämpad sida finns 
 
Ekvivalent ljudnivå dBA 
som då bör uppnås vid den 
ljuddämpade sidan 

 
60 

 
 
 
 

45 

 
55 
 
 
 
 

45 

 
50 

 
 
 
 

40 

 
Vid fasad 
 
 
 
 
Frifältsvärden vid 
fasad  

 
Maximal ljudnivå dBA 

   
55 

 

 

1) Om ljudstörningen karaktäriseras av ofta återkommande ljud, typ nitningsarbeten, som  
innehåller tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

 

Risker och säkerhet 

Skred och höga vattenstånd 

Skred och översvämning förekommer ej. 

Trafikolyckor 

Risken för olyckor i trafiken bedöms som liten på grund av planen. 

 

Bebyggelseområden 

Bostäder och verkstäder 
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Befintliga förhållanden 
Planområdet är bebyggt med 13 enbostadshus med tillhörande komplementbygg-
nader samt 7-8 verksamhetslokaler. Blandningen av verksamheter och bostäder har 
historisk bakgrund då sammanblandningen var allmänt förekommande när tätorten 
växte fram och uppmuntrades i den första detaljplanen för Tibro tätort genom be-
greppet ”hemindustriellt ändamål”.  

 
Förändring  
På fastigheten Saturnus 12, 13, 15 och 16 föreslås fyra byggnader att rivas och tro-
ligen ersättas med 6 parhus i ett plan, d v s 12 lägenheter. I övrigt innebär planen 
inte några omedelbara förändringar. Tillåten byggnadshöjd anpassas så att alla 
befintliga byggnader är fortsatt planenliga. De tre äldre byggnaderna på Saturnus 25 
beläggs med rivningsförbud samt skyddsbestämmelse q – Bebyggelseområdets 
karaktär vad gäller kulturhistoriskt värde ska bevaras.  
 
 
 

 
Planillustration 
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Service i närområdet  
Planområdet ligger en dryg kilometer från Tibro centrum där det finns både offent-
lig och kommersiell service. Både förskolor och skolor (upp till årskurs 9) finns på 
närmare håll. 

Förändring  
Ingen förändring planeras. 

 

Friytor  

Lek, rekreation och idrott samt park och naturmiljö  

Sportparken med motions- och idrottsanläggningar ligger i närområdet. Ett 
motionsspår ligger inom 600 meters avstånd. Rankås friluftsområde ligger inom 
cykelavstånd. 

Förändring  
En liten lekplats föreslås inom nybyggnadsområdet. 

 

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 

Bebyggelsen nås från omgivande gator.  

 
Förändring  
Den nya bebyggelsen nås via en angöringsväg från Södra Långgatan. Det nya bo-
stadsområdet bedöms i genomsnitt generera 50-60 fordonsrörelser per årsdygn 
(ÅDT). 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplatser finns vid Hjovägen ca 200 m från planområdet. Resecent-
rum på ca 1,2 km avstånd från planområdet, har ett stort utbud av bussturer mot 
främst Skövde och Karlsborg. 

Förändring 
Behovet av busstrafik bevakas och omprövas efter hur behoven förändras. För när-
varande planeras inte några förändringar i närområdet. 

GC-vägar och GC-trafik  

Omgivande gator har trottoarer för gångtrafik. Vid Södra Långgatan finns en 
bredare gång- och cykelbana.  

Förändring 
Inga förändringar planeras. 

Parkeringsbehov 
Befintliga förhållanden 
Parkering sker idag på tomtmark eller utmed omgivande gator. 
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Förändring 
Inom nybyggnadsområdet ordnas gemensam eller individuell parkering. Parke-
ringsbehovet ska tillgodoses med minst en bilplats per lägenhet samt 1-2 besöks-
platser per 6 lägenheter.  

 
 

Teknisk försörjning  
Vatten- och avlopp 

Kommunala VA-ledningar finns i omgivande gator. All bebyggelse är ansluten. 

Förändring 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga serviceledningar antingen i Södra 
Långgatan eller i den inre delen av Saturnus 12 där serviceledningar finns. 
 

Dagvatten 

Dagvatten infiltrerar i befintlig tomtmark, medan tak- och dräneringsvatten avleds 
via ledningar i omgivande gator.  

Förändring 
Dagvattnet från de nya husen ska så långt möjligt tas om hand på tomtmarken och 
infiltreras lokalt. 

 

Värme 

Bebyggelsen har individuell uppvärmning. Befintligt snickeri utnyttjar värme från 
spillvirke 

Rekommendation  
All uppvärmning i villaområdets befintliga bebyggelse väntas ske individuellt. 
Miljövänliga och energisnåla alternativ, som t ex bergvärme, bör väljas vid byte av 
system.  

Fjärrvärme finns vid Dalviksgatan ca 25 m norr om planens norra hörn. Möjlig-
heterna att använda fjärrvärme i kvarteret bör undersökas. 

El, Tele och IT 

Tibro Energi svarar för el- och IT- nät i området. Skanova ansvarar för telenätet. 

Förändring 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till Tibro Energis nät för el och fiber. Det fasta 
telenätet byggs inte ut längre. Bredbands- eller mobil telefoni är de alternativ som 
står till buds. 

Avfall 

AÖS svarar för avfallshanteringen i Tibro kommun. Idag sker individuell hämtning 
på varje fastighet. 

Rekommendation 
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I det nya bostadsområdet föreslås ett gemensamt soprum. Utformning av avfalls-
hanteringen ska ske enligt rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” 
och i samråd med AÖS. 

 
Räddning 
Angreppsvägar vid räddningsinsatser är och förblir befintliga gator som i stort sett 
når varje tomt eller hus. De nya husen kommer att kunna nås inom 100-150 m från 
befintliga brandposter. 
 
 

Sociala frågor 
Tillgänglighet 
Planområdet har goda förutsättningar för bra tillgänglighet i utomhusmiljön, vid 
entréer och i nybyggda bostadshus. Både utomhusmiljöer och nya byggnader förut-
sätts bli utformade med god tillgänglighet för olika typer av funktionsnedsättning. 

Av eventuellt gemensamma parkeringsplatser bör 3-5 % vara s k handikapplatser. 
 

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”. Inom det nya 
bostadsområdet kommer det att anläggas en liten lekplats för de minsta barnen, 
utemiljöns slutliga utformning hanteras i samband med bygglovshandläggning. 
Området bedöms få goda förutsättningar för barnfamiljer. 
 
 

Administrativa frågor 

Bygglovsplikt och planavgift 

Bygglovsplikten har inte utökats i förhållande till det som gäller generellt inom de-
taljplanelagt område.  
 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov enligt den taxa som fastställs 
av kommunfullmäktige. 

 
 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt de reglerna för standardförfarande. Följande tider 
gäller preliminärt för planarbetet.  

 
Samråd: apr - maj 2018 
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Granskning: dec 2018 – jan 2019 
Antagande: feb 2019 
Laga kraft: mars 2019  
 

Tidplanen ovan har fått justeras då två miljötekniska undersökningar inneburit att 
granskningsskedet inte kunde påbörjas förrän efter 2018-11-23. Enligt ursprunglig 
tidplan beräknades planen antas i september 2018. Den reviderade tidplanen 
förutsätter att det inte inträffar några andra komplikationer under planprocessen och 
att antagandebeslutet inte överklagas.  

 
Genomförandetid 
Genomförandetiden upphör 5 år från närmsta halvårsskifte efter det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får, mot berörda 
fastighetsägares vilja, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nöd-
vändigt 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 genomförande-
tidens utgång, tills den ändras eller upphävs. 

 
Huvudmannaskap  
Planen omfattar ingen allmän platsmark.  

 
Ansvarsfördelning - avtal 
Tibro kommun ansvarar för undersökning av mark och grundförhållanden, even-
tuellt behov av sanering samt försäljning av fastigheterna Saturnus 12, 13, 15 och 
16 till privat exploatör. Exploatören ansvarar därefter för alla kostnader som 
uppstår på grund av planerad byggnation enligt köpeavtal ingått mellan Tibro 
kommun och exploatör 2018-12-14. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastigheterna Saturnus 12, 13, 15 och 16 ska läggas samman till en fastighet. 
Kommunen tar initiativ till denna förändring i samband med försäljningen.  

Tomtindelning 
Tomtindelningar för hela planområdet upphävs. 
 
Servitut 
Gällande servitut framgår av upprättad fastighetsförteckning. Servitut för väg till 
förmån för Saturnus 21 belastar Saturnus 22. Servituten för väg som berör Saturnus 
12 och 13 kan utgå. Om serviceledningen mellan fastigheterna Saturnus 8 och 20 
behövs för den nya bebyggelsen bör nytt servitut inrättas för att säkerställa dessa 
ledningar.  
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Ekonomiska frågor 
Plan- och byggnadsekonomi 
Tibro kommun svarar för plankostnader och kostnad för mark- och miljöundersök-
ningar under planarbetet. Genomförandet av planen förväntas inte innebära några 
ytterligare saneringar. Kostnader för eventuell sanering av markföroreningar som 
upptäcks i samband med markarbeten bekostas av exploatör. 

Kommunens kostnad för planarbete samt mark- och miljöundersökningar bedöms 
uppgå till ca 360 000 kronor, varav mark- och miljöundersökningar har uppgått till 
sammanlagt 307 000 kronor, ursprungligen beräknat till 190 000 respektive 
137 000 kronor. 

 

Tekniska frågor 
Utredningar 
Vid behov ska detaljerad geoteknisk undersökning och kompletterande markradon-
undersökning redovisas tillsammans med ansökan om bygglov. 

 

Dokumentation och kontroll 
För de befintliga industrilokalerna på Saturnus 12 och 13 ska fullständig 
dokumentationer genomföras före rivning. Bygg- och anläggningsarbeten kommer 
att kontrolleras av kontrollansvarig och sakkunniga. 

 
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser av eventuell avvikelse från översiktsplan 
Planförslaget avviker från den gällande fördjupningen av översiktsplanen då ny-
byggnadsområdet för bostäder är utpekat för industri. Översiktsplanen från 2003 är 
dock inte uppdaterad i detta avseende. 

 

Miljökonsekvenser 
Landskapsbild/stadsbild  
Stadsbilden mot Södra långgatan kommer att förlora ett för Tibro karaktäristiskt 
inslag då den dominerande industribebyggelsen försvinner och ersätts med bostäder 
men motsatsen, att föreslagna förändringar är positiva, kan också anföras då 
bostadsområdeskaraktären renodlas.  

 
Risker och störningar 
Inga särskilda risker har identifierats. Markmiljöundersökningarna redovisas nu i 
samband med granskningsskedet.  
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Natur- och kulturmiljö 
Plangenomförandet tar inte i anspråk några områden med förhöjda naturvärden. 
Kvarteret Saturnus med Anton Wards möbelfabrik ansågs till nyligen vara 
osedvanligt karaktäristiskt för Tibros utveckling (Stiftelsen Forsviks 
Industriminnens dokumentation, 2002):  

”Sammanhållen verkstadsmiljö som tillsammans med Enströms möbler och 
Hallströms f d möbelfabrik bildar en av de få kvarvarande verkstadsmiljöer med 
rötter i 1920- och 30-talet. […] Slutligen kompletteras miljön av Hallströms 
funktionalistiska verkstadsbyggnad i två våningar från 1930-talet,”  

Sedan dess har en ansenlig del försvunnit genom brand och rivning, bland annat 
större delen av ovan nämnda Anton Wards möbelfabrik. Ytterligare historiska 
värden försvinner i och med föreslagen rivning av industribebyggelsen på Saturnus 
12 och 13 (Hallstöms f d möbelfabrik). Verkstadsbebyggelsen med pågående 
snickeriverksamhet (Enstörms möbler) på Saturnus 25 bibehålls intakt samt förses 
med rivningsförbud och skyddsbestämmelse. 

 
Miljömål   
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
Plangenomförandet har liten betydelse för miljömålet om begränsad klimat-
påverkan. Då halterna av luftföroreningar är låga i hela Tibro tätort, även i de 
centrala delar, bedöms att gällande miljökvalitetsnormer för luftföroreningar är 
innehållna och kan innehållas. 
 

Sociala konsekvenser 
Planens genomförande innebär att nya bostäder skapas i ett lugnt och tryggt 
område.  

 

Fastighetskonsekvenser 
Se fastighetsrättsliga frågor under ”Genomförande”. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Planen har upprättats i samarbete med mätningsingenjör Katarina Kjellberg som har 
bidragit med underlagsmaterial och ritat plankartan. 
 

  

SAMHÄLLSBYGGNAD  

 
Bo Jonsson  Leif Ahnland           Katarina Kjellberg 
Tf Stadsarkitekt Stadsarkitekt  Plan- och byggchef 


