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Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar  

Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonse-
kvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhets- och riskaspekter, sociala konsekvenser 
och ekonomiska konsekvenser.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning  

Kommunen arbetar mot en hållbar utveckling som framgår av del 3 avsnitt 2.2.och 
2.3. Som exempel kan nämnas fjärrvärmeutbyggnad i tätorten och utbyggnad av ny 
omlastningsstation (omlastning från lastbil till tåg) i Balteryd. Kommunen kommer 
senare att bryta ner de centrala och regionala miljömålen till den lokala nivån. De i 
planförslaget föreslagna åtgärderna och rekommendationerna har översiktligt be-
dömts vara acceptabla ur miljösynpunkt. Fördjupade miljökonsekvenser ska ge-
nomförs i samband med projektering och genomförandet i de fall detta erfordras. 
Här redovisas miljökonsekvenser vad gäller natur- och kulturvärden, landskaps-
bildsfrågor mm. 

Strandskydd 

En översyn av strandskyddet i syfte att öka skyddet för växt- och djurlivet i strand-
området. Ett ökat skydd innebär inte att tillgängligheten till stranden påverkas nega-
tivt. 

Näringsliv – Industri, handel och tjänsteverksamhet  

De flesta verksamheter avses lokaliseras till Tibro tätort. Detta minskar transport-
behovet och synes också i övrigt vara bäst ur miljösynpunkt. Industrin kan medföra 
störningar i form av buller och luftföroreningar. Företagen förutsätts dock följa gäl-
lande regler vad gäller miljöstörningar.  

Vid detaljplanering av nya industriområden kommer särskild hänsyn att tas till be-
fintliga bostadsområden. Verksamheter som är belägna inom befintliga bostadsom-
råden får ur miljösynpunkt inte vara störande för omgivningen.   

Kommunikationer 

Om omlastningen flyttas från Tibro centrum innebär detta en utvecklingspotential 
för Tibro centrum samtidigt som omlastningen lokaliseras till ett transportintensivt 
område. Emissioner och bullerstörningar för boende kommer då att minska i cent-
rum. 

Teknisk försörjning  

Satsningar på fjärrvärmeverket innebär att luftföroreningarna minskar främst från 
industrin.   

En utökad rening av dagvatten och avloppsvatten innebär att föroreningarna av 
kväve och fosfor till Tidan minskar.  

Mark  
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Från miljösynpunkt är det viktigt att värna och utveckla kommunens grönstruktur, 
värdefulla områden, grönytor och parker. Särskild hänsyn kommer att tas till de ut-
pekade natur- och kulturområdena i den fortsatta planeringen. 

  

 

Konsekvenser ur hälso-, säkerhets- och riskaspekter   

Här redovisas de hälsoaspekter som rör risker för ohälsa men också förutsättningar 
för människors välbefinnande. Natur- och grönområden är exempelvis ett berikande 
inslag i vardagsmiljön och tillgängligheten är av betydelse för att tillgodose beho-
ven av rekreation och friluftsliv. Hälsofrågor hänger även samman med sociala 
aspekter. Det som är bra från miljösynpunkt är också bra från hälsosynpunkt.  

 

 

Bostäder  

Markradon bedöms inte vara något större problem i Tibro. Eventuell markradon 
kan ledas bort i samband med nybyggnation. Markradon mäts av byggherren i sam-
band med nybyggnationen om så bedöms erfordras. Radon i byggnader på grund av 
byggnadsmaterial åtgärdas av fastighetsägarna. 

Näringsliv – industri  

Tibro är en industriort. Industrin kan medföra störningar i form av buller och luft-
föroreningar. Företagen förutsätts dock följa gällande regler vad gäller miljöstör-
ningar. Både buller och utsläpp har minskat markant under de senaste åren och för-
bättringar sker fortlöpande.  

Planläggning för industri sker huvudsakligen i Balteryd och nordöst om Anders-
torp. Dessa områden har bedömts ge de minsta störningarna för boende i tätorten. 
Vissa mindre kompletteringar av industriområden kan komma att ske i anslutning 
till befintliga områden. 

Verksamheter som är belägna inom befintliga bostadsområden får inte vara störan-
de för omgivningen. 

Friluftsliv, fritid och turism   

Rankåsområdet är tätortens stora närrekreationsområde. Områden för rekreation 
finns också inom tätorten t.ex. sportområden som Snickarvallen, Fågelviksområdet 
och Hörnebo IP samt motionsspår. Ett nytt rekreationsområde öster om Skattegår-
den innebär att även skattegården får nära till ett rekreationsområde. Den goda när-
heten till rekreationsområden är bra ur hälsosynpunkt. 

Kommunikationer   

Kommunen arbetar för ökad trafiksäkerhet både på de kommunala och statliga väg-
näten. 

Planförslaget innebär inga genomgripande förändringar av kommunikationsstruktu-
ren. Riksväg 49 och länsväg 201går idag igenom Tibro tätort. Detta är från säker-
hetssynpunkt inte helt tillfredsställande då gående- och cyklister måste korsa dessa 
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leder. De vägreservat, som redovisas i nu gällande översiktsplan tas bort beroende 
på att dessa inte kommer att genomföras under planperioden. De kan dock bli aktu-
ella i senare omprövningar av översiktplanen. Nu föreslås endast punktvisa men 
angelägna förbättringar gällande trafiksäkerheten på riksväg 49 och Fågelviksleden. 
Eventuellt kan om så erfordras Tidavadsgatan komma att byggas ut till riksväg 49 
vid Fågelviksleden. 

Kommunen satsar också på utbyggnad av cykelvägnätet både inom och utanför tät-
orterna. En cykelväg till Fagersanna är välbehövlig. Om trafiken upphör på Karls-
borgsbanan bör banvallen utnyttjas för en välbehövlig cykelväg till Fagersanna och 
Karlsborg. En cykelväg till Fagersanna är positivt både för trafiksäkerheten och fri-
luftslivet.  

Kommunens satsningar på cykelvägnätet och kollektivtrafiken är positivt ur miljö- 
och hälsosynpunkt.  

Samhällets sårbarhet  

Att bygga ett robust och uthålligt samhälle medför i normalfallet inga negativa kon-
sekvenser. Med förutseende planering kan målet nås. Det finns brister vad gäller 
kommunens säkerhet och beredskap. Dessa bedöms dock inte vara större än att de 
kan åtgärdas utan alltför stora insatser. Risker har analyserats och åtgärder föresla-
gits i kommunens riskanalyser.  

Mark  

Även från hälsosynpunkt är det viktigt att värna och utveckla kommunens grön-
struktur för närrekreation. För kommunens del, med tillgång till stora och tätortsnä-
ra grönområden och med ett begränsat bebyggelsetryck innebär förslaget inte några 
större förändringar vad gäller utnyttjande av naturområden.  

Områden med särskilda risker 

Om det visar sig att skredrisker föreligger bör dessa åtgärdas på lämpligt sätt. En 
olycka med farligt gods skulle sannolikt få de största konsekvenserna om den sker i 
närheten av Tidan och dess biflöden. Risker med transporter av farligt gods har be-
handlats i den kommunala riskanalysen. 

Områden med särskilda miljöproblem 

De skyddsavstånd och intresseområde som anges ovan och i del tre, bör medföra att 
pågående verksamheter kan fortsätta utan begränsningar eller krav på ytterligare 
skyddsåtgärder. Däremot innebär det begränsningar för exploateringar framförallt 
vad gäller ny bostadsbebyggelse. Befintlig bebyggelse får utvecklas t.ex. genom 
tillbyggnader  eller uppförande av komplementbyggnader, garage och liknande. Vid 
beaktande av de skyddsavstånd och intresseområde som redovisas i avsnitten sär-
skilda miljöproblem bör risken ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter minimeras. 
 
 
 

Social konsekvensbeskrivning 

Sociala aspekter bör uppmärksammas i översiktsplanen om förutsättningarna för-
ändras vad gäller bebyggelsestrukturen (bostäder och arbetsplatser), servicestruktu-
ren, trafiken eller friluftslivet.  
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Bostäder  

Den måttliga, förväntade utbyggnadsnivån beträffande bostäder innebär att nuva-
rande goda sociala förhållanden kommer att bestå. I Tibro förekommer inga segre-
gerade områden. 

Inom kommunen finns ett större antal lediga lägenheter. En ytterligare exploatering 
med fler tomma lägenheter som följd är inte bra. Samtidigt kan en satsning öka at-
traktionskraften för hela tätorten och därmed öka antalet boende totalt. Fler boende 
leder till en bättre kommunal ekonomi, ett bättre serviceutbud mm. 

Byggnation på Anderstorpsområdet kommer tack vare sitt läge sannolikt att stärka 
Tibro centrum, vilket är positivt.  

 

 

 

Service 

En god kommersiell service (handel) och en väl utbyggd tjänstesektor är en förut-
sättning för en god livsmiljö och en attraktiv boendeort. Mångfald inom tjänstesek-
torn har även betydelse för industrin.  

En god offentlig service är en förutsättning för en god livsmiljö för alla boende men 
i synnerhet för ungdomar och äldre. 

Friluftsliv, fritid och turism   

Friluftslivet och fritidsanläggningar är väl utbyggt i kommunen i förhållande till 
kommunens storlek. 

En satsning på turismen bör kunna innebära en ökad sysselsättning i kommunen 
och därmed också ett bättre serviceutbud och ett större utbud av friluftsaktiviteter.  

Anläggande av vandringsstigar bör kunna ske utan konflikter eftersom det huvud-
sakligen är fråga om utvidgning av redan befintliga stigar. Anläggningarna bör 
kunna lokaliseras så att man kan ta hänsyn till enskildas intressen. 

En satsning på turismen bör kunna innebära en ökad sysselsättning i kommunen 
och därmed också ett bättre serviceutbud för de boende. 

Kommunikationer  

En god kollektivtrafik är väsentlig ur social synpunkt. Detta har behandlats i kom-
munplanen ”Boken om Tibro kommun”. 

Natur- och kulturmiljö 
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Från social synpunkt är det viktigt att värna om natur- och kulturmiljön. Förståelsen 
av den historiska utvecklingen ger en god livskvalitet.  För Tibros del, med tillgång 
till stora och tätortsnära grönområden och med ett begränsat bebyggelsetryck, är 
tillgången till grönområden väl tillgodosedda. Det är ur social synpunkt också ange-
läget med tillgång till sjöar för bad, kanot och fiske samt vattenspeglar för skön-
hetsupplevelser i landskapet. 

Miljö - Utformning 

Kommunen kommer successivt att göra Tibro tätort attraktivare och trivsammare.  
En vacker och trivsam ort har en stor social betydelse för de boendes stolthet och 
identitet. 

 

 

Ekonomisk konsekvensbeskrivning 

Här redovisas vissa ekonomiska konsekvenser främst de kommunalekonomiska 
konsekvenserna av förändringar i planförslaget.  

Bostäder  

Strävan efter att vara en attraktiv boendeort kan innebära att kommunen även blir 
attraktiv för näringslivet och att antalet boende i kommunen ökar. Detta innebär i 
sin tur att kommunens ekonomiska underlag förbättras och möjligheterna att bibe-
hålla eller öka serviceutbudet underlättas.  

Friluftsliv, fritid och turism   

En ökad turism kan få ekonomiskt positiva effekter för de areella näringarna och 
handeln inom kommunen. 

Kommunikationer 

Kommunen föreslår punktvisa förbättringar (t.ex. vänstersvängande filer) på riks-
väg 49 för trafiksäkerhetens skull. Eventuellt kan en förlängning av Tidavadsgatan 
ut till riksväg 49 bli aktuell. Grönhultsvägens korsning med riksväg 49 bör åtgär-
das. Ombyggnationer rörande riksväg 49 bekostas i normalfallet av Vägverket. 
Kostnader föranledda av förändrad planering eller verksamhet kan delas mellan 
kommunen och Vägverket. 

Utbyggnad, omstrukturering och miljöupprustning av infrastrukturen inom tätorten 
(det kommunala vägnätet) medför stora kommunala investeringar. Utbyggnaden av 
stadsnät är viktig för boende och näringsliv. Det kan även innebära att Tibro blir at-
traktivare som boendeort även för den yngre generationen.  

Om omlastningen från bil till järnväg och tvärtom flyttas från Tibro centrum inne-
bär detta en utvecklingspotential för Tibro centrum samtidigt som omlastningen lo-
kaliseras till ett transportintensivt område. Åtgärden måste samfinansieras av staten, 
näringslivet och kommunen om den ska kunna genomföras. 

Kommunen har också för avsikt att bygga om banvallen mellan Tibro och Fager-
sanna för en välbehövlig cykelväg. Kommunen kommer att bekosta en del av pro-
jektet men kommer även att söka andra medfinansiärer. 
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Teknisk försörjning 

Utbyggnad och säkerställande av de tekniska försörjningssystemen innebär normalt 
stora kommunala investeringar. 

Samhällets sårbarhet  

Att bygga ett robust och uthålligt samhälle medför i normalfallet inga negativa kon-
sekvenser. Med förutseende planering kan målet nås utan större extra kostnader. 

Natur- och kulturmiljöer 

Bevarandet av natur- och kulturmiljövärden ger en god livskvalitet. Bevarandet av 
kulturmiljön kan medföra kommunala investeringar men kostnader för bevarande 
av naturmiljön behöver dock inte bli så höga om man väljer naturnära lösningar. 

Miljö - Utformning 

En vacker och trivsam ort har en stor social betydelse för de boendes stolthet och 
identitet. 

Iordningställande av offentliga platser kan initialt medföra kostnader både vad gäll-
er investeringar och drift. 

Områden med särskilda miljöproblem 

Återställande av förorenade områden, begränsa buller och minska radon i byggna-
der ska bekostas av verksamhetsutövaren, fastighetsägaren eller exploatören. 

 

 


