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Inkomna yttranden  

Detaljplanen för kv Saturnus, Tibro, Tibro kommun, har varit föremål för samråd under perioden 3 – 
31 maj 2018. Under samrådstiden har följande yttranden kommit in från myndigheter, förvaltningar, 
organisationer, bolag och enskilda. 
 
Med synpunkter: 
18-05-29 Länsstyrelsen 
18-06-01 Lantmäteriet 
18-05-04 Skanova 
18-05-07 Britt-Mari o Kjell Karlsson 
18-05-31 Tina Lindström/Wahlström (ägare till Saturnus 8)  
 
Utan synpunkter: 
18-05-29 KSAU 
18-05-15 Samhällsbyggnadsnämnden 
18-05-28 MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) 
18-05-30 AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) 
18-05-07 SOC (Socialchefen) 
18-05-08 RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
18-05-07 Trafikverket 
 

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 då hälsa- och säkerhetsaspek-
terna inte klargjorts. Länsstyrelsen anser att även fastigheten Saturnus 25 ska undersökas. 

Råd 
• Kommunen bör upprätta en plan för hur möbeltillverkningens historia och lokaler ska bevaras. 
• Rivningsförbud bör införas för de tre äldre industribyggnaderna och ett q där värdena som ska 

bevaras beskrivs. 
 
Bemötande och åtgärd 
Marken har nu undersökts i två omgångar av MITTA, den senaste miljötekniska utredningen inkom 
2018-11-23. Inga gränsvärden överskrids och resultatet kommer att införas i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsens önskemål om en plan för kulturhistoriskt intressant möbelindustri föreslås ske inom 
ramen för den planerade översynen av FÖP:en för Tibro tätort. Kompletterande planbestämmelser för 
fastigheten Saturnus 25 kommer att övervägas i samråd med fastighetsägaren. Befintlig bebyggelse på 
fastigheten Saturnus 12 bör egentligen anses kulturhistoriskt värdefull med ett högt bevarandevärde, 
främst då en tvåvånings möbelfabrik med putsfasad. Detta har tyvärr under tidigare skeden inte 
beaktats tillräckligt noga, själva syftet med planändringen är tvärtom att ett helt nytt parhusområde 
ersätter verkstadsmiljön. Tillåten byggnadshöjd revideras däremot på plankartan så att alla befintliga 
byggnader är fortsatt planenliga. 

 
Lantmäteriet 

• Bestämmelserna om fastighetsindelningen är onödig. 
• Av genomförandebeskrivningen bör eventuella exploateringsavtal framgå. 
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• Planbeskrivningen bör förtydligas vad avser servitut för väg, fastighetssammanslagning. 
• Eventuellt bör en bestämmelse om minsta fastighetsarea införas för att undvika framtida 

alltför små fastigheter samt eventuellt en bestämmelse om typen av bostadshus. 
 

Bemötande och åtgärd 
Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort. Genomförandebeskrivningen kompletteras och förtydligas 
angående avtal, servitut och fastighetsindelning. Bestämmelser om minsta fastighetsarea och bostads-
typ övervägs. 
 

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. Bl a finns en stolpe i det 
nordöstra hörnet av Saturnus 12. För utsättning av ledningar hänvisas till ledningskollen.se. 

 
Bemötande och åtgärd 
Yttrandet noteras. 
 

Britt-Mari o Kjell Karlsson (Ägare till fastigheten  Saturnus 10) 
• Paret påpekar vikten av att eternitplattor hanteras enligt Arbetsmiljöverkets regler, att 

tomtgränsen mot Saturnus 10 markeras och att hänsyn tas till lekande barn under rivning och 
byggnation. 

 
Bemötande och åtgärd 
Inför rivningen upprättas en rivningsplan där hanteringen av olika material klargörs. Staket i 
tomtgränser kan sättas upp av endera fastighetsägaren eller5 av båda gemensamt. Frågan regleras ej 
i detaljplan eller bygglov. Samhällsbyggnad förutsätter att rivnings- och byggnadsarbeten sker på 
sådant sätt så att ingen kommer till skada. 
 

Tina Lindström/Wahlström (Ägare till fastigheten Saturnus 8) 
• TL har fått löfte om förvärv av fastigheten Saturnus 11, som ska slås samman med Saturnus 8. 

Hon planerar att bygga ett nytt garage, delvis på Saturnus 11 och önskar därför att den nya 
planen medger ett läge närmare tomtgräns än 4 m, vilket anges i den nya planen. 

 
Bemötande och åtgärd 
Planen justeras så att det bildas en zon för uthus närmast Saturnus 12 och 16, vilken sträcker sig till 
ca 1 m från tomtgräns. 
 

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 

 
Bo Jonsson 
Tf stadsarkitekt 
  


