
Fördjupad översiktsplan 10.1 Teknisk försörjning
Tibro tätort Energi

Juni  2003 06-03-14

Aktörer
Inom Tibro tätort och delar av landsbygden
svarar Tibro Elverk för den eltekniska infra-
strukturen.

Tibro Energi köper och säljer el från produ-
centen Vattenfall AB vidare till konsumenten.

El från vattenkraftverk produceras i privat regi
vid Åreberg och i kommunal regi vid Brokvarn
i Tidan.

Kommunen ska enligt lagen om kommunal
energiplanering ha en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi i kom-
munen. I sin planering ska kommunen främja
hushållningen med energi samt verka för en
säker och tillräcklig energiförsörjning.

Anläggningar
På kartan redovisas det övergripande kraftled-
ningsnätet och regionstationerna.

Dessutom redovisas vattenkraftverken vid
Åreberg och Brokvarn. Produktionen vid Bro-
kvarn är av ringa omfattning medan Åreberg
kommer att bygga ut. I Hönsa finns ytterligare
en anläggning. Några andra elproduktionsan-
läggningar därutöver av betydenhet finns inte i
Tibro kommun.

En skyddszon mellan kraftledningen (40 kV)
och ny bostadsbebyggelse bör vara minst 30
meter. Kraftledningen går genom industriom-
råden och ny bostadsbebyggelse planeras där-
för inte i anslutning till denna. Övriga byggna-
der bör placeras på de avstånd som lagts fast i
angränsande detaljplaner. Dessa avstånd bör
även gälla upplag av brännbara ämnen, upplag
av viss höjd, placering av brandfarliga och ex-
plosiva varor samt anordnande av parkering.
Mindre avvikelser kan medges av bygg- och
miljönämnden om särskilda skäl föreligger.
Enligt starkströmsföreskrifterna ska avståndet
till närmaste ledning vara minst fem meter.

Koldioxidproduktion
Energikontoret Väst har i en miljökonsekvens-
beskrivning ställt samman hur mycket koldi-
oxid som producerades genom energianvänd-
ning i Skaraborg 1996. Resultaten visar att ut-

släppen motsvarar 6,2 ton per person. För Tib-
ro kommuns del är siffran 4,2 ton per invånare.

Mål
Kommunen har som mål att minska energian-
vändningen och miljöbelastningen från energi-
användningen samt utnyttja förnybar energi.

Strategi
Kommunen har tillsatt en energirådgivare för
att stimulera hushållen att minska energiför-
brukningen, d.v.s. hushålla med energin.

Rekommendationer
Skyddszonen mellan bebyggelse och kraftled-
ning ska dimensioneras efter försiktighetsprin-
cipen. Skyddszonen mellan kraftledningar,
med spänning om 40 kV och högre, och ny bo-
stadsbebyggelse bör vara minst 30 meter.

Litteratur och källor
Miljöanpassad lokal energiplanering. NUTEK,
Naturvårdsverket.

NYA GREPP om energi, ekonomi  och miljö
på lokal nivå.

Ett modernt energisystem växer fram. Åtta
svenska kommuner på väg mot ett ekologiskt
uthålligt energisystem. Regeringskansliet.

Halvera elnotan i småhuset! Halvera elnotan i
flerbostadshuset! Energimyndigheten.

Kraftledningar i fysisk planering. Statens Plan-
verk 46 1978.

Lagen om kommunal energiplanering. SFS
1998:836.

Starkströmsföreskrifterna.
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Fördjupad översiktsplan 10.2 Teknisk försörjning
Tibro tätort Värme

Juni  2003 06-03-14

Aktörer
Kommunstyrelsen (tekniska kontoret) svarar
för försörjningen av värme till fjärrvärmenätet
anslutna abonnenter. Värme upphandlas av
Vattenfall AB från deras värmecentral på Bag-
gebo.

Vattenfall levererar också värme och hetvatten
till industrin via ett separat nät, ägt av Vatten-
fall. Inom tätorten finns dessutom två större
värmepannor för uppvärmning, en kommunägd
och en privatägd.

Tätortens uppvärmning
Enligt den av Vattenfall upprättade värmepla-
nen för Tibro framgår att nettovärmebehovet
för tätorten är  95 GWh/år. Ungefär en fjärde-
del av tätortens nettovärmebehov tillgodoses
av fjärrvärme, 10 % av direktel och 55 % övrig
värme (främst vattenburna värmesystem) samt
10 %  okänt uppvärmningssätt. I uppgifterna
ingår inte industrins värmebehov.

Fjärrvärme
I januari 2003 fanns ca 70 abonnenter anslutna
till det utbyggda fjärrvärmenätet. Av dessa är
35 stycken villor. Detta innebär att 1300 lä-
genheter och ett antal lokaler i centrum (bl. a.
vårdcentralen, sjukhemmet, affärslokaler) är
anslutna.

Vattenfalls fjärrvärmeverk på Baggebo har två
biobränsleeldade pannor, som eldas med spill
från träindustrin, samt en oljepanna. Anlägg-
ningen har en produktionskapacitet som ger
goda möjligheter att i framtiden ansluta fler in-
dustrier och privatkunder till fjärrvärme än de
som utnyttjar fjärrvärme idag. Pannorna eldas
med spill från industrin.

Förutom fjärrvärmeverket på Baggebo ingår
kommunens gamla panncentral i Skattegården
som reservanläggning i fjärrvärmenätet.

Kommunen äger fjärrvärmenätet och Vatten-
fall hetvattennätet till industrin.

Fjärrvärme är driftsäker och har en bättre ut-
nyttjandegrad av energi samtidigt som förut-
sättningar för en bra rening är bättre än för
villapannor.

Fjärrvärmenätet med anslutna fastigheter re-
dovisas på kartan på motsatt sida. Kommunens
ledningsnätet omfattar ca 8 km kulvert. Ut-
byggnad av fjärrvärmenätet kommer att ske
främst till industrin. Även villor i anslutning
till fjärrvärmenätets ledningar anslutes till
fjärrvärmen om så är möjligt.

Övriga viktiga värmeanläggningar
Panncentralen vid Brittgården försörjer hela
området vid Brittgården med värme. Anlägg-
ningen eldas med briketter. Området omfattar
ca 250 stycken lägenheter varav ca 30 stycken
lägenheter för äldre (serviceboende).

Mål
Kommunen avser att bygga ut fjärrvärmen. Där
det är ekonomiskt motiverat ska fjärrvärme ut-
nyttjas också inom energitäta villaområden.

Användning av träbränsle bör ökas - upp till
100%  - i de storskaliga värmeanläggningarna.
Föreskrifter om avfallsförbränning ska beaktas.

Bygg- och miljönämnden kommer att ta fram
en policy för småskalig vedeldning.

Framtida förändringar
Utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske
främst till industrin och till bostadsfastigheter
samt villor.

Utbyggnad av enskilda värmepumpar och sol-
värmeanläggningar kommer att öka.

Litteratur och källor
Värmeplan för Tibro tätort.

Lokalt investeringsprogram. Tibro kommun.
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Fördjupad översiktsplan 10.3 Teknisk försörjning
Tibro tätort Vatten och avlopp

Juni  2003 06-03-14

Aktörer
Kommunstyrelsen (tekniska kontoret) är ansva-
rig för vatten och avloppsförsörjningen inom
tätorten, d.v.s. inom det verksamhetsområde
som redovisas på kartan. Försörjning av vatten
samt anordnande och skötsel av avlopp utanför
verksamhetsområdet är den enskildes ansvar.
Ansökan om byggande av enskilda avloppsan-
läggningar görs till bygg- och miljönämnden.
Enskilda anläggningar för vatten och avlopp
behandlas i den kommuntäckande delen av
översiktsplanen.

Vattenverk, reservoarer och ledningsnät
Det kommunala vattenledningsnätet för tätorten
försörjer 8 600 personer främst i Tibro tätort.
Tätorten förbrukar i genomsnitt 2 400 m3 vatten
per dygn. Vattenförsörjningen till Tibro tätort
sker från Rankås vattenverk (Rankåsverket).
Vattnet till vattenverket hämtas från flera
grundvattentäkter / källor i Rankåsområdet.
Från källorna vid Segerstorp tas 1 400 m3 /
dygn.  (Vattendomen medger ett medeluttag på
2 400 m3 / dygn och max 3 500 m3 / dygn.) Från
källan vid Karlshaga tas 1000 m3 / dygn.
(Vattendomen medger ett medeluttag på 1 700
m3 / dygn och max 2 400 m3 / dygn.). För käl-
lorna finns fastställda inre och yttre skyddsom-
råden. Dessutom finns två reservoarer, en vid
Rankåsverket och en vid Oxhagen.

Skydd av källorna i Segerstorp och Karlshaga
behandlas i den kommuntäckande delen av
översiktsplanen.

Avloppsanläggningar och ledningsnät
Bostadsfastigheter i Tibro tätort med ca 8 400
boende och i Fagersanna med ca 900 boende är
anslutna till avloppsreningsverket i Tibro.
Dessutom är industrifastigheter, skolor, dag-
hem, vårdcentrum mm anslutna. Ett större antal
(ca 300) fastigheter, i huvudsak fritidshus, längs
överföringsledningen från Fagersanna till Tibro,
har också anslutits.

Nio stycken pumpstationer är anslutna till led-
ningsnätet i Tibro. Spillvattnet från Fagersanna
pumpas till reningsverket i Tibro i en överfö-
ringsledning via sju stycken pumpstationer.

Reningsverket är dimensionerat för 11 000 per-
sonekvivalenter. Nuvarande belastning mot-
svarar ca 8000 personekvivalenter.

Som säkerhet vid elavbrott eller vid stora flöden
bräddar avloppet vid reningsverket från Tibro
tätort ut i Tidan. Bräddning sker med ca 30 000
m3/år. Detta motsvarar ca 2,5 % av totala flödet.

Mål
Boende ska förses med kvalitetsmässigt god-
känt vatten utan driftstörningar.

Avloppsvattnet ska renas vid avloppsrenings-
verket så långt det är tekniskt och ekonomiskt
försvarbart. Mängden rent vatten till avloppsre-
ningsverket  (inläckage i ledn.) ska minskas.

Även onödiga föroreningar i avloppsvatten ska
minska för att förbättra kvalitén på avlopps-
slammet så det kan återföras till jordbruksmark.

Rekommendationer
 Segerstorp och Karlshaga kommer att vara

de viktigaste grundvattentäkterna under
överskådlig tid. Kommunen kommer att an-
söka om utvidgning av vattenuttaget från
täkten i Segerstorp.

 På kartan redovisas ett läge i anslutning till
reningsverket där kommunen kan komma
att anlägga dammar för att ytterligare mins-
ka utsläpp av kväve och fosfor i Tidan. Om
det blir aktuellt ska skyddsavstånd gällande
risken för smittspridning beaktas i plane-
ringen.

 Verksamhetsområdenas avgränsning ska
ses över.

Litteratur och källor
Boverket Naturvårdsverket: Vatten i kommunal
planering 1989;  Rapportserie4485- 4502 1996.

Svenska vatten- och avloppsverksföreningen
(VAV): VA-anläggningar. Lärobok i vatten- och
avloppsteknik. Meddelande M 45 (juli 1985);
Gott vatten i kranen. Meddelande M 76 (sep-
tember 1991); VA-teknik idag och imorgon.
1995.

Naturvårdsverket: Små avloppsanläggningar.
Allmänna råd 87:6. 1990; Vad innehåller av-
lopp från hushåll. 1995. Rapport 4925.
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Fördjupad översiktsplan 10.4 Teknisk försörjning
Tibro tätort Dagvatten

 Juni  2003 06-03-14

Dagvatten är regnvatten eller dräneringsvatten
(grundvatten) som leds bort i tätbebyggda om-
råden.

Aktörer
Kommunstyrelsen (tekniska kontoret) ansvarar
för utbyggnad av dagvattennätet d.v.s. att avle-
da vatten från byggnader och hårdgjorda ytor
inom tätorten.

Kommunens verksamhetsområde (ansvarsom-
råde) för dagvatten sammanfaller med verk-
samhetsområdet för vatten och avlopp.

Anläggningar
Dagvatten leds bort antingen direkt i dagvat-
tennätet eller via ledning till öppna diken. I
undantagsfall är dagvattnet från dagvattenled-
ningar kopplade till spillvattennätet. På några
platser i Tibro har dammar anordnats för att
minska miljöbelastningen på dikessystem och
Tidan. Utbyggnad av sådana dammar "kväve-
fällor" har bl. a. skett i Baggebo vid Tidan.

Dagvattenledningar läggs ner samtidigt som
vatten- och avloppsledningsnätet byggs ut. Ar-
bete med att separera dagvatten från spillvat-
tennätet pågår fortlöpande. Vidare eftersträvas
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Detta kan t ex ske genom val av särskild ytbe-
läggning, översilning av nederbörd och anord-
nande av dammar/ kvävefällor.

Då dagvatten leds bort utan rening är det an-
geläget att skadliga ämnen inte förs med via
dagvattnet.

Mål
I kommunens handlingsplan för Agenda 21
anges att dammar för lokalt omhändertagande
av dagvatten ska byggas. Målsättningen ska
vara att så långt som möjligt försöka rena eller
infiltrera dagvatten.

Då dagvatten leds bort utan rening är det an-
geläget att skadliga ämnen inte förs med via
dagvattnet. Företag och allmänhet ska informe-
ras om hur man t ex ska hantera oljeutsläpp,
biltvättar mm.

Strategi
Kommunen bör ta fram en samlad plan för hur
föroreningsbelastningen av dagvatten genom
olika åtgärder kan minska och hur lokalt om-
händertagande av dagvatten ska vara konstrue-
rat. Dessutom bör man följa upp eventuella
anläggningar med provtagning gällande re-
ningens effektivitet och anläggningars övriga
miljöeffekter.

Tekniska kontoret har inventerat tänkbara våt-
marksområden (t.ex. kvävefällor) inom tätorten
som också kan tjäna som reningsdepåer för
dagvatten. Dessa redovisas på kartan. Område-
na kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Rekommendationer
 Tekniska kontoret har inventerat tänkbara

våtmarksområden (t.ex. kvävefällor) inom
tätorten som också kan tjäna som renings-
depåer för dagvatten. Dessa redovisas på
kartan intill som förslag på platser för
eventuellt framtida dagvattenanläggningar.

Litteratur och källor
Dagvattnets sammansättning. Svenska vatten-
och avloppsföreningen (VAV). Rapport nr
1994-11.

Ringar på vattnet. Svenska vatten- och av-
loppsföreningen (VAV). Rapport nr 1995-01.

Våtmarkens renässans. Svenska Kommunför-
bundets minirapport nr 10/1992.

Ekologisk dagvattenhantering. Kunskapsöver-
sikt och program för kunskapsutveckling.
Centrum för Ekologisk Dagvattenhantering
(Nätverk av kommuner).
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Fördjupad översiktsplan 10.5 Teknisk försörjning
Tibro tätort Avfall och återvinning

Juni  2003 06-03-14

Aktörer
Det kommunala renhållningsmonopolet inne-
bär att kommunen har det grundläggande an-
svaret för bortforsling av hushållsavfall, inklu-
sive hushållens farliga avfall. Tibro kommun
ingår i kommunalförbundet Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS) som sköter avfalls-
hanteringen i de medverkande kommunerna.

Riksdagen har beslutat om producentansvar på
förpackningar. Det innebär att ansvaret för för-
packningar har förts över till de som produce-
rar varor. Producentansvar kommer successivt
att införas för allt fler varugrupper. Huvudsyf-
tet med producentansvaret är att åstadkomma
en miljöanpassning av produktionen och en
meningsfull materialåtervinning. Fungerande
insamlingssystem utgör förutsättningar för att
producenterna ska få tillbaka sina uttjänta pro-
dukter. Detta ger incitament för att utveckla
mer miljöanpassade produkter och bygga upp
en effektiv materialåtervinning.

Företagen och den enskilde har också ett an-
svar för hur man hanterar avfall och återvin-
ningsmaterial.

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar
enligt miljöbalken av hantering av avfall.

Återvinnings- och avfallsanläggningar

F.d. Grönhultstippen används för omlastning
av hushållssopor för vidaretransport till Gärs-
tadsverken  samt periodvis för upplag av träav-
fall inför flisning.

Återvinningscentralen vid Rydsgatan tar emot
alla typer av återvinningsmaterial inklusive
hushållens farliga avfall. AÖS anlitar i Tibro
kommun en entreprenör, Miljöville AB, för att
driva återvinningscentralen.

En återvinningsstation ska finnas per ca 1000
invånare. I Tibro finns fem stycken anlägg-
ningar. Anläggningarna ägs av producenterna.
För tillfället disponeras anläggningarna av tre
olika underentreprenörer. Utöver dessa har vis-
sa bostadsbolag egna anläggningar för återvin-
ning.

Hushållsavfall transporteras till Gärstadsverken
i Linköping där de bränns. I framtiden kan en
avfallsförbränningsanläggning komma att byg-
gas i Skövde.

Företagen anlitar själva entreprenörer för att ta
hand om industrins miljöfarliga avfall.

Mål
I avfallsplanen anges som övergripande mål att
avfallsmängden ska minska liksom mängden
farliga ämnen i avfallet.

Källsortering fortsätter. Möjligheterna att i
större utsträckning än idag ta hand om hushål-
lens organiska avfall lokalt ska utvecklas.

Litteratur och källor

Avfallsplan för Skövde, Hjo, Tibro och Karls-
borg, 2001.

Förordningar om producentansvar för retur-
papper, förpackningar och däck mm

Frågor och svar om våra förpackningar. Håll
Sverige Rent.

Kommunerna och producentansvaret. Svenska
kommunförbundet.

Rekommendationer

 Återvinningsstationernas placeringar ska
omprövas. Stationen på Stigstaholmsvägen
i Hörnebo avses flyttas till Hörnebovägen.
På kartan redovisas förslag på platser för
framtida placeringar samt nuvarande pla-
ceringar.

 Nedlagda deponier/ soptippar bör ej ex-
ploateras.
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