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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. 
 

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. Planarbetet påbörjades under 2018.  
 
Standardförfarandet innebär att denna plan i första skedet ställs ut och skickas ut för 
samråd. Efter samrådsskedet sammanställs inkomna yttrandena i en samrådsredo-
görelse 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 Mark- och miljödomstolen i första instans. Om antagandebeslutet 
inte överklagas eller överprövas och upphävs av länsstyrelsen vinner planen laga 
kraft efter ca 4 veckor. 

 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser, skala 1:2000 
• Denna planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 
• Samrådsredogörelse (tillkommer efter samrådsskedet) 
• Granskningsutlåtande (tillkommer efter granskningsskedet) 
• Fastighetsförteckning 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planändringen syftar i första hand till att komplettera gällande industriplaners an-
vändningsområde till att även avse handel och kontor. Gällande planer förnyas 
samtidigt och ges en enhetlig utformning. Bakgrunden är en minskande andel ren 
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tillverkningsindustri som medför tomma lokaler som istället mycket väl kan an-
passas till både parti- och detaljhandel samt fristående kontorsverksamhet. I planens 
sydvästra hörn föreslås, istället för befintlig industrimark, en komplettering av bo-
stadsbebyggelsen i Hörnebo. Kompletteringen med tomtmark för villabebyggelse 
sker i ett attraktivt område med anslutning till Tidans dalgång och naturområden. 
 

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 andelen planlagd industrimark minskar. Det 
område som föreslås för bostadsbebyggelse respektive skyddsområde har inte tagits 
i anspråk under de ca 50 år som marken varit detaljplanelagd för industri. Samhälls-
byggnad bedömer att de delar av området som angränsar till bostadsbebyggelsen i 
Hörnebo är attraktiv och bättre lämpade för bostäder än för industri. Bedömningen 
är också att kommunen har tillräckligt med ledig industrimark inom tätorten medan 
det föreligger ett behov av tomtmark för bostäder. Ett 110 – 170 m brett strandom-
råde utmed Tidan säkerställs som naturområde. 

 
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 sannolikt att den totala belastningen på miljön 
minskar något jämfört med ett fullt utbyggt område enligt gällande plan.  
 
Tillgängliga värden för luftföroreningar visar att halterna av förorenande ämnen i 
centrala delar av Tibro är låga. Föroreningarna beror till stor del på trafiken. Då tra-
fiken är och förblir betydligt mindre i planområdet finns det anledning att tro att 
miljökvalitetsnormer för luft ej överskrids. 
 
Miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten bedöms kunna innehållas. Se även 
beskrivning under ”Teknisk försörjning”.  
 
Se kapitel ”Störningar”  angående miljökvalitetsnorm för buller. 
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PLANDATA 

Markägare 
Inom planområdet finns både privata industrifastigheter som i huvudsak är bebygg-
da och osåld industrimark samt vattenområden, park- och gatumark som ägs av 
Tibro kommun. Se fastighetsförteckning. 

Läge, areal 
Planområdet ligger mellan Hörnebovägen och Tidan söder om Fågelviksleden i den 
sydvästra delen av Tibro tätort. Avståndet från den nya bostadsbebyggelsen till de 
centrala torgen och Gallerian är ca 2,5 km. Planområdets areal är ca 62 hektar varav 
ca 14 hektar vattenområde. 

 

  
Planområdets läge i tätorten. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktliga planer 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Tibro tätort, antagen av 
kommunfullmäktige 2003-10-27, § 51. Området är i denna plan huvudsakligen 
redovisat för ”industri”  respektive friområden utmed Tidan. 

Detaljplaner 
Planområdet berör följande äldre detaljplaner: 

Dp 64  Baggeboområdet, laga kraft 1968-03-20. 
Dp 69  Baggeboområdet, laga kraft 1970-03-16. 
Dp 79 Västanåområdet, del av, laga kraft 73-09-11. 
Dp 84 Hörnebo, laga kraft 74-06-27. 
Dp 133  Kv Sekretären, del av, laga kraft 1999-08-24. 
 

 
Planområdet redovisat på karta med plansammanställning. 
 

        
Dp 133 hela planen ändras.   Dp 64, del som ändras. 
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Dp 84, del som ändras.                       Dp 69, del som ändras. 

 

Riksintressen och förordnanden 
Området omfattas ej av riksintressen. Inom planområdet finns en plats där en forn-
lämning markerats på länsstyrelsens GIS-karta. Markeringen ligger inom fastighe-
ten Sekretären 3. Fornlämningen finns sannolikt inte kvar då det skett schakt och 
byggnation i flera omgångar inom det markerade området som numera är hårdgjort. 

Behovsbedömning - miljökonsekvensbeskrivning  
Detaljplanen behandlar till största delen fastigheter med befintlig industribebyggel-
se eller mark planlagd för industri i tidigare skeden. I planområdet ingår även Ti-
dans strandområde som ånyo säkerställs som park eller naturområde. Förändringen, 
i förhållande till tidigare planering, är införande av handels- och kontorsändamål 
inom befintliga industrikvarter samt en minskning av det oexploaterade industriom-
rådet till förmån för nya bostäder. Samhällsbyggnad bedömer att förändringen inte 
medför betydande miljöpåverkan varför miljökonsekvensbeskrivning ej behövs. 
Länsstyrelsen kommer att ta ställningen till denna bedömning under samrådsskedet. 

Kommunala beslut i övrigt 
Byggnads- och trafiknämnden har, 2018-04-24 ställt sig positiv till en ansökan om 
planbesked från ägaren till Sekretären 1. Nämnden har därför gett förvaltningen i 
uppdrag att ändra gällande detaljplan för hela industriområdet så att den förutom 
industri med partihandel även medger detaljhandel och kontor samt att del av 
industrimarken ändras till användning för bostäder. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER  

Pågående markanvändning 
Se Rubriken ”Bebyggelseområden”. 

 

 

Natur, kultur och rekreation 

Mark, vegetation och djurliv 
Befintliga förhållanden 
Marken består till största delen av industrier med byggnader, körytor och gräsmat-
tor eller impediment. Inom industrifastigheterna är vegetationen sparsmakad. I 
planområdets sydvästra hörn finns oanvänd industrimark som är utarrenderad och 
odlas eller betas. 

Utmed Tidan ligger en 100-150 m bred naturmarkszon. Inom denna finns mindre 
områden med ängs- och hagmarker, betesmarker och värdefull lövskog. I detta om-
råde finns ett rikt fågelliv, småvilt, rådjur m fl. Stora delar av strandzonen har av 
Riksantikvarieämbetet markerats som ett skyddsvärt område med kulturhistoriska 
förtecken. Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. 
 
Förändring 
Strandzonen bibehålls som ett naturområde. Strandskyddet införs inom vatten- och 
naturområden intill 100 m över land från strandlinjen och inom vattenområdet. 
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Stads- och landskapsbild 
Befintliga förhållanden 
Stadsbilden domineras av befintliga industribyggnader som ofta har en kontorsdel 
som vetter mot omgivande gator. Bebyggelsen har varierande ålder och utseende. 
På fastigheterna finns relativt mycket upplag av diverse material och en del impe-
dimentmark.  

Strandzonen upplevs som naturmark med en relativt stor andel tuviga gräsytor 
(betesmark) utan högre vegetation. Utmed Fågelviksleden och i det sydvästra hör-
net av planområdet finns mindre områden med både träd- och buskvegetation.  

Förändring 
Komplettering med industribyggnader söder om Sekretären 1 kommer att upplevas 
som en del av befintligt industriområde. Denna bebyggelse exponeras i huvudsak 
från Tidan. Föreslagna bostäder placeras delvis närmare Tidan än den tidigare plan-
lagda industrimarken, dock utanför det blivande strandskyddsområdet. Bostads-
kvarteren bildar fortsättning på den befintliga bostadsbebyggelsen i västra Hörnebo 
och kommer att exponeras från framförallt Stigstaholmsvägen. Mellan bostäder och 
det kvarliggande industriområdet sparas ett område med naturmark eller betesmark 
där förändringen blir liten. 

Topografi 
Befintliga förhållanden 
Marknivåerna varierar från ca + 106,5 i strandlinjen utmed den lugnt flytande Tidan 
till ca + 121 m på toppen av de naturliga kullarna i sydväst och på några högar med 
upplagda massor inom industriområdet. 

Förändring 
Planförslaget innebär inte några stora förändringar av markens höjdläge. 

Geotekniska förhållanden 
Befintliga förhållanden 
Marken har undersökts av fastighetsägare i samband med tidigare byggnationer. 
Kommunen har inte tillgång till dessa undersökningar. I kommunens arkiv finns en 
undersökning där den invallade snötippen ligger. Denna undersökning visar att det 
under ett grunt lager av friktionsjord finns silt och lera som är relativt lös ner till 
friktionsmaterial på djup som varierar mellan 6 och 10 m. Marken är stabil och 
någon risk för ras eller skred föreligger ej förutsatt att den inte belastas med mer än 
ca 70 kN/m2. Markbeskaffenheten är typisk för stora delar av Tibro tätort men 
djupet till fast botten varierar. Det finns anledning att tro att marken är bättre kring 
de högre kullarna i planområdets sydvästra del, vilka ännu inte tagits i anspråk för 
bebyggelse. 

Förändring 
Den oexploaterade marken kommer att undersökas under planarbetet. 

Hydrologiska förhållanden 
Befintliga förhållanden 
Hela Tibro tätort ligger över ett stort grundvattenmagasin. Inom planområdet anger 
SGU uttagsmöjligheterna till 1-5 l/s och att det överlagras av ett tätande jordlager. 
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Enligt kommunens vattenöversikt hör detta grundvattenmagasinet inte till de som 
prioriterats. Det ytliga grundvattnet har uppmätts till en dryg halvmeter under be-
fintlig markyta i de låglänta områdena mellan Tidan och Sekretären 1. Närmast 
Tidan varierar grundvattenytan med vattennivån i Tidan. 
 
Förändring 
Se rubriken ”Dagvatten”. 

 

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. Industri-
bullret har minskat då flera lokaler för tillverkande industri numera används för la-
ger och icke bullrande verksamheter. 

Förändring 
Planändringen innebär ingen omedelbar skillnad i förhållande till nuläget. Om de-
taljhandeln ökar i området kommer trafiken att öka. Den kan komma att öka till de 
nivåer som förekom när samtliga industrier var igång och hade full verksamhet. 
Gatusystemet tål ökad trafik och industriverksamheterna är inte direkt känsliga för 
trafikbuller. De föreslagna bostäderna ligger utmed Stigstaholmsvägen där trafiken 
har uppskattats till 150 á 200 fordonsrörelser ÅDT. Husen närmast vägen beräknas 
klara riktvärden för målet ”God bebyggd miljö”. Se även rubriken ”Störningar”.  

Buller och utsläpp till luft från industrin förutsätts följa de regler som gäller gene-
rellt för verksamheter, ”Externt industribuller” respektive gränsvärde för utsläpp till 
luft enligt givna tillstånd. Planområdet är relativt öppet och har god ventilation samt 
förhärskande vindriktning från sydväst, vilket bedöms innebära att störningar vid de 
föreslagna bostäderna från industrin blir små. 
 
Dagvatten från nyexploateringsfastigheter föreslås tas om hand och fördröjas vilket 
även innebär viss rening av vattnet innan det via diken når recipienten Tidan. Miljö-
kvalitetsnormer för vatten bedöms inte överskridas på grund av planförslaget. 

Förorenad mark och radon 
Befintliga förhållanden 
Fastigheterna Sekretären 1 samt Skänken 3, 4, 5 och 6 har markerats i länsstyrel-
sens EBH-stöd som potentiellt förorenade områden på grund av tidigare eller nu-
varande verksamhet. Fastigheterna är dock inte undersökta och inte riskklassade. 
Nedanstående uppgifter har tillhandahållits av MÖS (Miljöförvaltningen Östra 
Skaraborg).  

Sekretären 1 
Kan finnas halogenerade lösningsmedel från ytbehandling av trä. 
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Skänken 3 
Kan finnas föroreningar från möbeltillverkning och sågverk, dock har det ej 
förekommit doppning/impregnering. 

Skänken 4 
Kan finnas föroreningar från ytbehandling av trä. 

Skänken 5 
Kan finnas föroreningar från ytbehandling av trä. 

Skänken 6 
Kan finnas föroreningar från ytbehandling av trä och fysikaliska processer från 
behandling av metaller. 

 
Samhällsbyggnad anser att ansvaret för miljöutredning och eventuella åtgärder på 
bebyggda fastigheter åvilar fastighetsägaren. Samhällsbyggnad har inga indikatio-
ner på föroreningar inom oexploaterad industrimark eller naturmark varför miljö-
utredning inte bedöms behövas inom ramen för planarbetet. Halterna av radon är 
låga i hela Tibro kommun enligt översiktsplanens redovisning. Markens beskaffen-
het med täta jordlager inom planområdet understryker denna bedömning. 
 
Rekommendation 
Nyexploateringsmarken inom fastigheterna Hönebolet 1:23 och 1:251 kommer att 
genomgå en översiktlig geoteknisk utredning under planarbetet och resultatet av 
denna kommer att införas i planbeskrivningen. Utredningen omfattar även en kon-
troll av markradon där bostäder planeras. 

Bullerstörningar 

I den sydvästra delen av planområdet föreslås bostäder. Mellan bostäderna och 
befintlig eller tillkommande verksamheter föreslås en ca 100 m bred skyddszon. 
Det är ändå av vikt att alla verksamheter följer gällande regler för störningar på 
omgivningen. För verksamhetsbuller gäller Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för s k ”Extern industribuller” enligt nedanstående tabell. 
 

 
  

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, skol-
gård 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. 
 
 

Bostäderna utsätts för buller från trafiken på Stigstaholmsvägen. Antalet fordon har 
uppskattats till 150-200 ÅDT. Flödesmätning saknas. Hastigheten är skyltad till 50 
km/tim. Kommunens uppfattning är att de tunga fordonen, som kör söderut på Stig-
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staholmsvägen, är så få att de innebär minimal störning. Då denna situation bedöms 
inträffa mindre än en gång per timma är olägenheten mycket liten. (Ett enda fordon 
renderar i en maximalnivå på ca 78 dBA utomhus och 42 dBA inomhus, vilket 
överstiger riktvärdet för utomhusmiljön men blir missvisande för upplevelsen). De 
tunga fordonen har därför inte tagits med i beräkningen. Trafikflödet har räknats 
upp till 240 fordon ÅDT för år 2040 enligt Trafikverkets anvisningar. Beräkningen, 
som visas i följande tabell, visar att gällande riktvärden klaras.  

 
 Ekvivalent ljudnivå dBA Maximal ljudnivå dBA 

Beräkning Riktvärde Beräkning Riktvärde 

Utomhus 45 55 69 70 

Inomhus (boningsrum) 9 30 33 45 

  
 

Risker och säkerhet 

Skred och höga vattenstånd 

Ras och skred förekommer ej. Den geotekniska undersökningen inom del av Höne-
bolet 1:251 visar att strandområdet inte är skredbenäget i denna del. MSB/ SWECO 
genomförde 2008 en översiktlig stabilitetskartering för vissa delområden inom 
Tibro kommun. Utredningen visar att stabiliteten är god i den undersökta delen 
inom planområdet, vilken omfattar ca 350 m av Tidanstranden söder om bron för 
Fågelviksleden.  

Den kompletterande grundundersökningen kommer att översiktligt redovisa en be-
dömning av områdena väster om föreslagna bostäder. Resultatet kommer att införas 
i beskrivningen när utredningen är klar. 

”Översiktligt översvämningskartering längs Tidan”, Räddningsverket/SWECO 
2006-09-29 visar att de låglänta maderna närmast Tidan kan översvämmas vid hög-
vattensituationer enligt uppgifter om högsta flöde från SMHI. Redovisat kartmate-
rial tyder på att Tidans vattenyta i det aktuella avsnittet kan stiga upp emot nivån + 
108,0 m ö h. Detta innebär att översvämningen kan ske inom naturmarken men att 
vattnet inte når befintliga industrifastigheter eller planerade exploateringsfastig-
heter. 
 

Trafikolyckor 
Befintliga förhållanden 
I området finns idag en viss risk för olyckor och incidenter, bland annat på grund av 
att många industrifastigheter har breda och oreglerade utfarter till gatunätet. Hastig-
heterna är dock låga och risken för allvarliga olyckor i trafiken bedöms som liten. 
Enligt flera fastighetsägare är in- och utfarter placerade så att gatan måste användas 
vid angöring med långa fordon. 
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Förändring 
Generellt föreslås i kommunens gestaltningsprogram tydligare in- och utfarter från 
verksamheter där detta är möjligt och tydligare markering av gräns mellan fastighet 
och gata samt markering av GC- bana vid ena sidan. Se även rubriken ”Gator och 
trafik”. Korsningen Hönebovägen - Fågelviksleden kommer att byggas om till en 
cirkulationsplats med en ny GC-port under Fågelviksleden, vilket ökar säkerheten i 
direkt anslutning till planområdet. 

  

Bebyggelseområden 
Nedan följer en genomgång av befintliga verksamheter inom planområdet och de 
områden som föreslås för ny exploatering av dels industri/handel/kontor och dels 
bostäder. 

Sekretären 1 
Befintliga förhållanden 
Lokaler, om ca 38 000 m2 bya (Den area som är bebyggd på marken). Där byggna-
der har mer än ett plan är lokalarean större), som tidigare använts för möbeltill-
verkning (Tua-verken, Swedwood m fl) men som idag till stora delar används för 
lager. SA-PRIM AB, som finns på annat håll i Hörnebo, äger fastigheten och hyr ut 
till bl a LGT, som bl a transporterar möbler för MIO. För närvarande sysselsätts ca 
25 personer på fastigheten. 

Förändring 
Fastighetsägaren avser att fortsättningsvis hyra ut lokaler för olika verksamheter 
som ryms inom begreppen industri, kontor och handel. Detaljhandel kan bli aktuellt 
varför önskan om planändring lämnats in och beviljas i ett planbesked. 
 

Sekretären 2 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 1700 m2 bya, som inrymmer Svennes Lager och logistik AB samt 
Uno Johanssons Åkeri AB med gemensamma kontor och förrådshallar. Företaget 
bedriver lagerhållning och transport av gods. För närvarande har företagen 7 an-
ställda och 5 lastbilar.  

Förändring 
Fastighetsägaren har preliminära planer på att ersätta befintlig tälthall med en mer 
permanent hall för företagets fordon samt komplettera lagerytorna med dubblering 
av befintlig hall. 
 

Sekretären 3 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 470 m2 bya, används som träningslokal (Energilyftet) och förråd/ 
verkstad. Inom fastigheten arbetar 1-3 personer. Del av fastighetens markområde 
hyrs ut av ägaren till ett företag som hanterar massor, främst matjord. 

 



SAMRÅDSHANDLING  
  Maj 2018 

 
 
 
 

 13

 
 
Förändring 
Fastighetsägaren anger att han tänker fortsätta med nuvarande verksamhet utan 
större förändringar under de närmaste åren. Det kan bli aktuellt att riva ett av de 
mindre husen och även förbättra parkeringsmöjligheterna på fastigheten. 
 

Skänken 2 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 3 400 m2 bya, som periodvis använts för lagerförsäljning av möbler. 
Fastigheten ägs numera av Prisma Teknik AB som tillverkar gatuarmaturer m m. I 
en mindre del av lokalen finns f n en ensamföretagare i mattläggningsbranschen. 
Prismateknik sysselsätter ca 40 personer, varav 37 i Tibro.  

Förändring 
Fastighetsägaren bedömer att befintliga lokaler svarar mot företagets behov under 
de närmaste åren. Det finns däremot idéer om att anlägga en trafikal demonstra-
tionsanläggning på tomtens obebyggda del, där företagets olika produkter kan visas 
för kunder men också upplåtas för t ex trafikundervisning. 
 

Skänken 3 
Befintliga förhållanden 
På fastigheten finns XL-bygg. På fastigheten finns ett tiotal byggnader som upptar 
ca 8 000 m2 bya inklusive skärmtak. Det förekommer även upplag av byggmaterial 
i det fria. Företaget har 10-15 anställda. Fastigheten samarbetar med sågverket på 
Skänken 11. Timmer och virkestransporter kan köra mellan fastigheterna.  

Förändring 
Fastighetsägaren avser att utveckla pågående verksamhet med både ökade volymer 
och fler produkter. Direktförbindelsen till Sågverket tas bort och sågverkets inhyr-
ning avslutas. 
 

Skänken 4 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 5 100 m2 bya, som ägs av Tibro Industrifastigheter AB. Fastighets-
ägaren hyr ut lokaler till bl a TreeFurn, Piggatorps Bygg och Källströms Elektriska. 
Lokalerna är fullt utnyttjade. På fastigheten sysselsätts ett 10- tal personer. 

Förändring 
Fastighetsägaren avser att fortsätta med uthyrningsverksamhet. 
 

Skänken 5 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 12 600 m2 bya, som ägs av Rol Fastigheter AB och inrymmer 
TreeFurn AB, vilka tillverkar specialinredningar. Företaget har ca 35 anställda. 

Förändring 
Fastighetsägaren och hyresgästen avser att fortsätta med det pågående koncepten. 
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Skänken 6 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 8 800 m2 bya, som ägs av Tibro Industrifastigheter AB och hyrs ut 
till olika intressenter. Här finns bl a Smea med metallbearbetning, Infinitum recyk-
ling, Hjo trade och Kenson möbler. På fastigheten sysselsätts sammanlagt ca 25 
personer. 

Förändring 
Fastighetsägaren avser att fortsätta med uthyrning av lokaler för olika typer av 
industriverksamheter. 
 

Skänken 7 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 6 000 m2 bya som används av Tibro kommun för Näringslivets hus 
med hantverksutbildning kopplad till Fågelviksgymnasiet. Här finns även lokaler 
för kommunens arbetsmarknadsenhet och samlingslokaler för näringslivet i Tibro 
kommun.  

Förändring 
Hantverksutbildningen kan komma att flytta till Fågelviksgymnasiets lokaler, var-
vid stora delar av fastigheten blir tom. M h t fastighetens och lokalernas läge mitt i 
ett industriområde är de mest lämpade för industriverksamhet. Planen tillför även 
användningsområde handel och fristående kontor. Fristående utbildningsverksam-
het är olämplig i ett industriområde med tanke på risken för störningar och indirekta 
restriktioner för närliggande industriverksamheter. 
 

Skänken 10 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 12 000 m2 bya, som ägs av Sundh Fastigheter AB och inrymmer 
Sonima AB och Senab AB. Sonima som sysslar med hantering av motordelar för 
fordonsindustrin sysselsätter ca 15 personer. Senab sysslar med mellanlagring av 
fast och lös inredning och sysselsätter ca f n 7-8 personer.  
  
Förändring 
Enligt företrädare för företagen kommer nuvarande verksamhet att fortgå utan 
större förändringar. 
 

Skänken 11 
Befintliga förhållanden 
Fastigheten används idag för sågverk, timmer- och virkesupplag. Sågverket är in-
rymt i en byggnad som omfattar ca 420 m2. Fastigheten i övrigt används som upp-
lag plats för både timmer och sågat virke. Sågverket sysselsätter f n 8-10 personer. 
Sågverket har f n ca 40 timmertransporter in och ungefär lika många virkestrans-
porter ut per vecka. Fastighetsägaren bedriver genom hyresavtal viss sorterings-
verksamhet på Skänken 3. 



SAMRÅDSHANDLING  
  Maj 2018 

 
 
 
 

 15

 
Förändring 
Fastighetsägaren avser att avsluta verksamheten på Skänken 3 och koncentrera all 
verksamhet till den egna fastigheten, vilket innebär att all trafik angör fastigheten 
från Järnvägsgatan.  
 

Baggebolet 1:80 
Befintliga förhållanden 
Planlagt för gatumark (del av Fågelviksleden och Hörnebovägen). 

Förändring 
Ingen förändring planeras för närvarande inom planområdet. 
 

Hönebolet 1:140 
Befintliga förhållanden 
Lokaler om ca 240 m2 bya, vilka används som förråd. Fastigheten som är privatägd 
ligger inom planlagd mark för industri. 

Förändring 
Fastigheten föreslås bli inlöst av Tibro kommun och utnyttjad som skyddsområde 
mellan föreslagna bostäder och befintlig industri. Denna del av skyddsområdet kan 
användas för t ex friluftsändamål, koloniområde eller liknande. 
 

Hönebolet 1:23 
Befintliga förhållanden 
Planlagd mark för industri samt park- och gatumark. Här finns ett äldre bostadshus 
med uthus som hyrs ut av kommunen. Husen ska enligt hyresavtalet underhållas av 
hyresgästen men underhållet är bristfälligt och byggnaderna i dåligt skick. 

Förändring 
På sikt avslutas hyresförhållandet och befintliga byggnader rivs. Den nordöstra 
delen av fastigheten behålls som industrimark. Den sydöstra delen används för 
bostäder och delen däremellan blir skyddsområde. Strandområdet säkerställs som 
naturområde. 

Hönebolet 1:251 (norra delen) 
Befintliga förhållanden 
Planlagt för industri samt park- och gatumark. Del av strandområdet närmast 
Fågelviksleden är invallad och används som snötipp. 

Förändring  
Industrimarken behålls med tillägget handel och kontor. Den invallade snötippen 
bibehålls och ges en egen beteckning. Strandzonen i övrigt säkerställs som natur-
område. 
 

Hönebolet 1:251 (södra delen) 
Befintliga förhållanden 
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Del av fastigheten är planlagd för industri och gatumark medan huvuddelen utgör 
parkmark. På industrimarken (inom s k prickmark finns en lada om ca 225 m2 bya). 

 
Förändring  
Den befintliga ladan rivs. Del av den planlagda industrimarken och del av park-
marken används för bostäder. Del av industrimarken används som skyddszon. 
Strandzonen säkerställs som naturområde. 
 

 
Planillustration, bostäder. 
 
Service i närområdet  
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger drygt 2 kilometer från Tibro centrum där det finns både offent-
lig och kommersiell service. Skolor och förskolor finns på närmare håll. 

Förändring  
Ingen förändring planeras. 

 

Friytor  

Lek, rekreation och idrott samt park och naturmiljö  
Befintliga förhållanden 
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Utmed Tidan finns i gällande planer en 100-200 m bred frizon betecknad som 
parkmark. Inom denna zon finns bl a en markerad vandringsled – Åleden, 
betesmark och träddungar. 

 
Förändring  
Inga principiella förändringar planeras. Området betecknas som naturmark och 
strandskydd införs. 

 

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 
Befintliga förhållanden 
Bebyggelsen nås från omgivande gator – Hörnebovägen, Järnvägsgatan och Stigsta-
holmsvägen. Tillåten hastighet på dessa gator är 50 km/tim. Härutöver finns en pri-
vat gata i den västra kanten av fastigheten Sekretären 1. Denna gata, som är ca 8 m 
bred, är den enda enskilda anslutningen till Fågelviksleden. Fågelviksleden, som 
hade ca 3 620 fordon ÅDT vid en mätning 2013, utgör även allmän väg 201. Tillå-
ten hastighet är 60 km/tim. Den är även en s k sekundär led för farligt gods. 

Förändring  
I planen föreslås att Tibro kommun tar över den enskilda gatan i västra kanten av 
Sekretären 1. Den kommer då att ingå i det allmänna gatunätet och skötas av kom-
munen. Från denna gata föreslås en ny industrigata med anslutning till Järnvägs-
gatan. För gatan reserveras ett 8 m brett markområde. Den nya gatan har anpassats 
till in- och utfart vid baksidan av byggnaden på Sekretären 1. 

Trafikverkets basprognos 160401 pekar på ca 4500 fordon ÅDT på Fågelviksleden 
om den allmänna trafikökningen räknas upp till 2040. Prognosen i sig är mycket 
osäker då ingen idag med säkerhet kan säga hur vi transporterar personer och varor 
om drygt 20 år. Till denna uppräkning kan läggas trafikrörelser från nyexploatering 
och en ökad andel handel. Handel kan å andra sidan ersätta annan verksamhet var-
för nettoförändringen är svår att förutse. Samtidigt kommer förhoppningsvis en 
större andel människor att cykla eller använder andra transportmedel i framtiden, 
vilket kan avräknas. Då trafiken dessutom varierar inom vida gränser för olika typer 
av verksamheter är det praktiskt taget omöjligt att uppskatta nettot av tillskott och 
minskningar. Det kan dock konstateras att gatunätet har god standard och bedöms 
ha kapacitet för en ganska kraftig ökning av trafiken.  

Av säkerhetsskäl föreslås att befintliga anslutningar av industrifastigheter till det 
lokala gatunätet styrs upp och görs tydligare. 

I kommunens gestaltningsprogram från 2013 föreslås förbättring av befintliga indu-
strigator med tydligare markeringar mellan gata och industrifastighet, markerade 
GC- banor och bättre gatubelysning och skyltning. Skissen på nästa sida är bredd-
mässigt tillämpbar på Järnvägsgatan. 

Gatorna till och från samt inom bostadskvarteren föreslås byggas 7 m breda varav 
1,25 m avsätts som gång-och cykelbana eller trottoar. 
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Utdrag ur Gestaltningsprogram 2013. 
 
 

Kollektivtrafik 
Befintliga förhållanden 
Närmaste busshållplatser finns vid korsningen Fågelviksleden/Hörnebovägen utan-
för planområdets nordöstra hörn. Resecentrum på drygt 2 km avstånd från planom-
rådet, 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 förbättring av befintlig busshållplats och anpassning av densamma 
till den nya cirkulationsplatsen. 

GC-vägar och GC-trafik 
Befintliga förhållanden 
Utmed Fågelviksleden finns en separat GC-väg. Gatunätet i övrigt saknar trottoarer 
eller GC-banor. Parallellt och väster om Järnvägsgatan finns en äldre vägsträckning 
med anslutning till Stigstaholmsvägen, vilken används som framfart till åkrar och 
gårdsbebyggelse. Å-leden, som är en enkel vandringsstig (naturstig) utmed Tidan 
passerar planområdet.  
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Förändring 
I kommunens gestaltningsprogram från 2013 föreslås markerade GC- banor och 
bättre belysning inom industriområdenas gatunät. Se även ovan under ”Gatunät och 
biltrafik”. Den befintliga åkervägen (ca 3-4 m bred grusväg) föreslås ligga kvar och 
ställas i ordning för GC-trafik mellan delar av industriområdet och Hörnebos bostä-
der. På bostadsgatorna föreslås markerad GC-bana eller trottoar. Utmed Hörnebo-
vägen planeras också på sikt en ny GC-väg.  

Parkeringsbehov 
Befintliga förhållanden 
Parkering sker idag på tomtmark. Då parkeringsförbud inte införts är det även möj-
ligt att parkera på gatunätet. Hörnebovägen är s k huvudled varför det med automa-
tik råder parkeringsförbud på denna väg. 

Förändring 
Inga förändringar planeras för befintliga fastigheter. På nya industrifastigheter ska 
marken ordnas så att all parkering kan ske på tomtmark. 

Inom bostadskvarteren ska det ordnas minst en parkeringsplats per fastighet. 
 

Teknisk försörjning  
Vatten- och avlopp 
Befintliga förhållanden 
Kommunala VA-ledningar finns i omgivande gator. All bebyggelse är ansluten. 

Förändring 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintligt ledningsnät. 

Dagvatten 
Befintliga förhållanden 
Regnvatten infiltrerar delvis på befintlig tomtmark, medan tak- och dränerings-
vatten avleds via ledningar. Huvuddelen av dagvattnet släpps i ett dike och ett 
efterföljande fördröjningsmagasin i form av en våtmark norr om planområdets 
nordvästra del. Dagvatten från planområdets nordöstra del leds via ledningar, diken 
och fördröjningsmagasin till Tibrobäcken. Dagvatten från den västra delen av 
Sekretären 1 avleds till befintliga diken i betesmarken mellan fastigheten och 
Tidan. Dikena mynnar i Tidan. 

Förändring 
Dagvatten från den västra delen av Sekretären 1 bör läggas om så att det fördröjs 
inom den invallade snötippen innan det når Tidan. Dagvatten från de nya industri-
tomterna bör ledas samma väg.  

Vid de nya bostäderna föreslås ett mindre fördröjningsmagasin i anslutning till 
Tidan och Å-leden. 
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Värme 
Befintliga förhållanden 
Huvuddelen av industribebyggelsen är ansluten till Neovas industriella fjärrvärme-
nät. Individuell uppvärmning förekommer också. 

Rekommendation  
Alla fastigheter, även bostadsfastigheterna, bör på sikt anslutas till fjärrvärmenätet. 
Miljövänliga och energisnåla alternativ, som t ex bergvärme, ska väljas där indivi-
duell lösning föredras.   

El, Tele och IT 
Befintliga förhållanden 
Tibro Energi svarar för el- och IT- nät i området. Skanova ansvarar för telenätet. 
Transformatorer finns på många ställen inom de bebyggda fastigheterna. 

Förändring 
Ny bebyggelsen kan anslutas till Tibro Energis nät för el och fiber. Vid stora ener-
gibehov kan nätet behöva förstärkas med ytterligare transformatorer, vilket bedöms 
kunna ske på respektive fastighet eller i skyddsområdet mellan industri och bostä-
der. Bredbands- eller mobil telefoni är de alternativ som står till buds för telekom-
munikation. 

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

Förändring 
Ingen förändring planeras. Utformning av avfallshanteringen inom nyexploaterings-
fastigheter ska ske enligt rekommendationer i ”Handbok för avfallsutrymmen” och 
i samråd med AÖS. 

Räddning 
Befintliga förhållanden 
Angreppsvägar vid räddningsinsatser är och förblir befintliga gator som når varje 
fastighet eller hus. Den befintliga bebyggelsen nås inom 100-150 m från tolv be-
fintliga brandposter. 

Förändring 
Brandposterna kan behöva kompletteras när ny industrimark tas i anspråk. Vid 
bostadskvarteren måste 1-2 nya brandposter anläggas. Eventuella kompletteringar 
ska ske i samråd med räddningstjänsten. 
 

Sociala frågor 
Tillgänglighet 
Befintliga förhållanden 
Flertalet industrifastigheter är förhållandevis plana och har goda förutsättningar för 
bra tillgänglighet i utomhusmiljön och vid entréer.  
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Rekommendation 
Både nya utomhusmiljöer och nya byggnader för bostäder eller verksamheter förut-
sätts bli utformade med god tillgänglighet för olika typer av funktionsnedsättning. 
Inom parkeringsplatser bör 3-4 procent vara s k handikapplatser. 

 

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. 
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GENOMFÖRANDE 

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

 
Samråd: juni-aug 2018 
Granskning: sept-okt 2018 
Antagande: nov 2018 
Laga kraft: dec 2018  
 

Tidplanen ovan förutsätter att det inte inträffar några allvarligare komplikationer 
under planprocessen och att antagandebeslutet inte överklagas. 

 
Genomförandetid 
Genomförandetiden upphör 5 år från närmsta halvårsskifte efter det datum då de-
taljplanen 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 m m 
Tibro kommun är huvudman för all allmän platsmark. Trafikverket är väghållare 
för Fågelviksleden, väg 201.  

 
Ansvarsfördelning - avtal 
Tibro kommun ansvarar för översiktlig undersökning av grundförhållanden inom 
nyexploateringsmarken i samband med planläggningen. Kommunen ansvarar vi-
dare för avstyckning och försäljning av mark för nya verksamheter. Övertagande av 
den enskilda gatan på Sekretären 1 föreslås bli reglerad i avtal. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Kommunens övertagande av den enskilda gatan och nybyggnad av gata innebär 
reglering av gränser för fastigheterna Sekretären 1 och 2. Sekretären 1 utökas med 
ca 10 m mot söder så att befintlig infart med fjärrstyrda grindar kan behållas. Ny 
fastighetsbildning behövs inom nyexploateringsmarken för industri och bostäder. 
Efter förvärv av fastigheten Hönebolet 1:140 bör denna fastighet inregleras i t ex 
Hönebolet 1:23. Inom planområdet finns rester av en samfälld mark för bl a väg, s1. 
På sikt bör denna regleras bort. 
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Servitut 
Gällande servitut framgår av upprättad fastighetsförteckning. 

 

Ekonomiska frågor 
Plan- och byggnadsekonomi 
Tibro kommun svarar för plankostnader och kostnad för grundundersökningar 
under planarbetet. Kostnader för inköp av gatumark samt försäljning av indus-
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trimark rörande Sekretären 1 regleras i särskilt avtal med fastighetsägaren. Kost-
nader för inköp av mark för gata från Sekretären 2 regleras i avtal med fastighets-
ägaren. 

Kommunens kostnad för genomförandet av planen bedöms uppgå till ca 7,4 Mkr 
varav ca 4,2 Mkr belöper på bostadsområdet. Med ett försäljningspris om 36 kr/m2 
för industrimark och 275 000 kr/bostadstomt går utgifter och intäkter jämt upp. 

 

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

 

Dokumentation och kontroll 
De befintliga byggnaderna inom planområdets sydvästra del bör fotodokumenteras 
före rivning. Bygg- och anläggningsarbeten kommer att kontrolleras av kontroll-
ansvarig och sakkunniga. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser av eventuell avvikelse från översiktsplan 
Planförslaget avviker från den gällande fördjupningen av översiktsplanen då ny-
byggnadsområdet för bostäder har tillkommit. Det kan noteras att den gällande 
detaljplan inte heller överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen vad 
avser nyexploateringsområden för industri. I föreliggande detaljplan föreslås ett 
mellanting mellan gällande fördjupning och gällande detaljplan. Konsekvensen i 
förhållande till fördjupningen blir att mer mark tas i anspråk för bebyggelse medan 
konsekvensen i förhållande till gällande detaljplan blir att industrimarken begränsas 
och att bostadskvarter tillkommer. 

 

Miljökonsekvenser 
Landskapsbild/stadsbild  
Planförslaget gör mindre våld på landskapet genom att de högsta och mest kuperade 
delarna bevaras som skyddsområde mellan bostäder och industri. Den obebyggda 
industrimarken söder om Sekretären 1 ansluter på ett bra sätt till den befintliga in-
dustrin. Bostäderna, som tar i anspråk förhållandevis öppen åkermark, exponeras 
lokalt i landskapet främst sett från Järnvägsgatan och Stigstaholmsvägen. Tidan 
kommer även fortsättningsvis att ringla fram i ett relativt orört strandområde som är 
ca 115 - 170 meter brett. Här och där förekommer bete. 

 
Risker och störningar 
På några av industrifastigheterna har det bedrivits eller bedrivs verksamhet som har 
eller kan förorsaka markföroreningar. Enligt samråd med företrädare för MÖS är 
riskerna för människors hälsa små så länge industriverksamhet pågår på dessa fas-
tigheter.  

Inom de föreslagna bostadskvarteren kommer en markundersökning att genomföras 
under planarbetet. 

Bostäder påverkas alltid av trafiken på närliggande gator. Bortsett från enstaka 
tunga fordon beräknas gällande riktvärden kunna innehållas inom de nya bostads-
kvarteren. 
 
Gällande generella regler för ”Externt industribuller” förutsätts följas av industrin. 
Under denna förutsättning bedöms att bostäderna inte utsätts för störande buller. 
Till denna bedömning bidrar även den befintliga åsen mellan befintligt sågverk och 
de nya bostäderna, vilken bidrar till reducering av ljudstörningar. 
 
Risken för skred och ev behovet av åtgärder kommer att klarläggas under planar-
betet. 
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Natur- och kulturmiljö 
Plangenomförandet tar inte i anspråk några områden med förhöjda naturvärden. 
Naturmarken och betesmarken utmed Tidan behålls som natur- och kulturmark. 
Huvuddelen av den äldre vägen väster om Järnvägsgatan behålls som GC-väg och 
innebär att landskapets tidigare struktur kan avläsas i terrängen. Vissa historiska 
värden försvinner dock med rivning av ladan på Hönebolet 1:251 och senare även 
bebyggelsen inom Hönebolet 1:140 och 1:23. 

 
Miljömål   
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft 
Plangenomförandet har viss betydelse för miljömålet om begränsad klimatpåver-
kan. Halterna av luftföroreningar kommer sannolikt att öka något inom planområ-
det då verksamheter och trafik väntas öka. Gällande miljökvalitetsnormer för luft-
föroreningar bedöms kunna innehållas då bakgrundshalterna är låga i området. 
 

Sociala konsekvenser 
Planen innebär att nya bostäder skapas i ett lugnt och attraktivt område. Bostäderna 
kommer att ligga förhållandevis nära både förskola och skola. GC-väg till befintlig 
förskola finns. GC-vägarna kommer att kompletteras så att de även når den plane-
rade nya skolan. Härigenom skapas en trygg och säker skolväg.  

 

Fastighetskonsekvenser 
Se fastighetsrättsliga frågor under ”Genomförande”. 

 

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