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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

KALLELSE
Tekniska nämnden

Dag och tid: 2018-01-25, kl 13:30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo

Justerare: Kent Persson 

Kallade

Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar 
Fiala (S) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Bill Malm (M) Helena 
Gustafsson (M)

Ersättare
Cathrine Karlsson (S) Michelle Hjerp (S) Anders Johansson (S) Mikael Hallin 
(C) Göran Olofsson (MP)

Tjänstemän
Emilie Andersson, gatuingenjör, Johan Claesson, fastighetsförvaltare, Kristian 
Bertilsson, arbetsledare, Peter Eriksson, projektledare, Mats Olsson, 
förvaltningsekonom, Thomas Lindberg, utredningssekreterare, Kjell Jonsson, 
teknisk chef, Siw Strandh, nämndsekreterare

ÄRENDEN

1 Anmälningsärenden 2018/3

2 Delegationsbeslut 2018/4

3 Beslut angående förslag om att anpassa hållplats 
Ekedalen
Emilie Andersson

2017/223

4 Beslut angående begäran om komplettering i ärendet 
om införande av kommunlager
Johan Claesson

2015/105

5 Beslut angående svar på frågor om upphandling 
avverkning skog
Kristian Bertilsson

2017/242

6 Beslut angående begäran om komplettering i ärende 
gällande omklädningsrum för särskilda behov på 
Forshallen
Peter Eriksson

2016/299
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7 Beslut angående upphandling LSS-boende
Peter Eriksson

2017/28

8 Presentation av resultat färdig projektering skola 
Rosenberg
Kjell Jonsson

9 Beslut gällande anpassningar 2018
Mats Olsson

2018/7

10 Beslut angående investeringar 2019-2020
Mats Olsson

2017/211

11 Beslut angående ansökan om arrende del av Karstorp 
3:1
Thomas Lindberg

2017/216

12 Beslut angående remiss gällande kultur, fritids och 
idrottspolitisk riktlinje
Thomas Lindberg

2017/219

13 Beslut om yttrande gällande detaljplan för Domherren 
12 samt del av Hägne 1:1
Kjell Jonsson

2017/247

14 Beslut om yttrande över detaljplan för Södra Rosenberg 
del av Siggestorp 3:1
Kjell Jonsson

2017/246

15 Beslut om yttrande angående önskemål om förvärv del 
av Bämmelshed 1:21
Kjell Jonsson

2017/244

16 Information
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-16

Ärendenummer
2018/3 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Anmälningsärenden

Ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder 
särskilda beslut.

TN 2017/233
Överklagande av beslut om parkeringstillstånd
Länsstyrelsen har beslutat avslå överklagandet.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda handlingar med kännedom 

till handlingarna.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-02

Ärendenummer
2018/4 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Delegationsbeslut

Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas 
enligt särskild pärm på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
1 Beviljade parkeringstillstånd nr 

17037 - 17040
Assistent

2 Beviljade uppehåll i sophämtning 
och slamtömning

Assistent

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut med 

kännedom till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/223

§ 5 Beslut angående förslag om att anpassa hållplats Ekedalen

Sammanfattning av ärendet
En bussförare har inkommit med förslag om att anpassa hållplatsen i 
Ekedalen med höga kanter, för att underlätta på- och avstigning. Hållplatsen 
trafikeras av linje 303, med många resenärer varje dag. Förslaget inkom till 
Västtrafik, som skickade ärendet vidare till Trafikverket eftersom den berörda 
vägsträckan ägs av Trafikverket. Bussföraren har redan fått svar från 
Västtrafikskundservice och ärendet inkom till Tidaholms kommun endast för 
att inkluderas i vårt förbättringsarbete.

Linje 303 är som bussföraren påpekar en välanvänd linje och hållplatserna i 
Ekedalen nyttjas av många resenärer. Hållplatsen vid Ekedalens skola 
byggdes om förra året och anpassades då till funktionsnedsättningar med 
hjälp av höjd kantsten och vita orienteringsplattor. Övriga hållplatser i 
Ekedalen har påstigning från trottoar med en höjd om 10cm ovan vägen, samt 
en påstigningsplats direkt från vägrenen.

Den berörda vägsträckan ägs av Trafikverket och en påstigningsplats med 
förhöjdhöjd kant kräver Trafikverkets godkännande, samt ska byggas och 
projekteras av Trafikverket. Att bygga om hållplatsen skulle därmed innebära 
en hög kostnad som inte är motiverad i nuläget eftersom den högst 
prioriterade hållplatsen i Ekedalen, hållplatsen vid skolan, redan är anpassad 
med hög kant.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse angående förslag om att anpassa hållplatsen i 

Ekedalen, gatuingenjör Emilie Andersson, 2017-11-24
 Inkommet förslag via mail ”Ekedalens hållplats”, ärendenr 

2017VT417111, Västtrafik, 2017-11-09

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå förslaget i nuläget men inkludera förslaget i framtida 
förbättringsarbete. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå förslaget i nuläget men inkludera förslaget i framtida 
förbättringsarbete. 

Sändlista
Tekniska nämnden
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From:                                 Marie Anebreid
Sent:                                  9 Nov 2017 15:00:22 +0100
To:                                      Siv Strand
Subject:                             VB: Ärende: [2017VT417111] för kännedom: Ekedalens hållplats

 
 
Från: Västtrafik [mailto:Kundservicesecond@vasttrafik.se] 
Skickat: den 9 november 2017 12:13
Till: Tidaholms kommun Tidaholms kommun
Ämne: Ärende: [2017VT417111] för kännedom: Ekedalens hållplats
 

Hej!

Vi skickar över kundärende 2017VT417111 för kännedom.
Du är mottagare av mailet för att kunna ta ställning till kundsynpunkten och inkludera den i ditt 
förbättringsarbete. 
Kund har redan fått svar från kundservice och du behöver inte svara på synpunkten.

Kommentar från Kundservice: En förare inkom med önskemål om att trottarkanten 
vid hållplats Ekedalen ska höjas. Jag tror att ni har hand om detta, så vidarebefodrar 
önskan. 

Beskrivning: 
Hej Västtrafik! Finns det några planer på att anpassa hållplatsen Ekedalen i Tidaholm med höga 
kanter osv.? Om inte så bör det kanske ägnas en tanke. Hållplatsen trafikeras bland annat av 
linje 303 och det är många resenärer som kliver av och på där varje dag. Jag tänkte att jag 
skriver här om det finns andra förare/resenärer som har åsikter om hållplatser som bör ses över. 
Ha det gott! /En bussförare

Händelsedatum: 2017-11-09

Tid: 12:09

Ankomstdatum: 2017-11-09

Tid: 12:09

Inkommande kanal: Facebook

Med vänlig hälsning

Frida Fungmark

Västtrafik Kundservice
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-24

Ärendenummer
2017/223 Tekniska nämnden

 
Emilie Andersson    
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående förslag om att anpassa hållplats i 
Ekedalen

Ärendet
En bussförare har inkommit med förslag om att anpassa hållplatsen i 
Ekedalen med höga kanter, för att underlätta på- och avstigning. Hållplatsen 
trafikeras av linje 303, med många resenärer varje dag. Förslaget inkom till 
Västtrafik, som skickade ärendet vidare till Trafikverket eftersom den berörda 
vägsträckan ägs av Trafikverket. Bussföraren har redan fått svar från 
Västtrafikskundservice och ärendet inkom till Tidaholms kommun endast för 
att inkluderas i vårt förbättringsarbete.

Beslutsunderlag

Utredning
Linje 303 är som bussföraren påpekar en välanvänd linje och hållplatserna i 
Ekedalen nyttjas av många resenärer. Hållplatsen vid Ekedalens skola 
byggdes om förra året och anpassades då till funktionsnedsättningar med 
hjälp av höjd kantsten och vita orienteringsplattor. Övriga hållplatser i 
Ekedalen har påstigning från trottoar med en höjd om 10cm ovan vägen, samt 
en påstigningsplats direkt från vägrenen.

Barnrättsbedömning
 Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Den berörda vägsträckan ägs av Trafikverket och en påstigningsplats med 
förhöjdhöjd kant kräver Trafikverkets godkännande, samt ska byggas och 
projekteras av Trafikverket. Att bygga om hållplatsen skulle därmed innebära 
en hög kostnad som inte är motiverad i nuläget eftersom den högst 
prioriterade hållplatsen i Ekedalen, hållplatsen vid skolan, redan är anpassad 
med hög kant.

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå förslaget i nuläget men inkludera förslaget i framtida 
förbättringsarbete. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/105

§ 6 Beslut angående begäran om komplettering i ärendet om 
införande av kommunlager

Sammanfattning av ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet angående 
införande av ett kommunlager har kommunledningskontoret begärt en 
komplettering från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden 
har blivit tillfrågade i ärendet. Det beslut som är taget i tekniska nämnden är 
utan samarbete med social- och omvårdnadsnämnden. 
Svar ska ha inkommit kommunledningskontoret senast den 4 mars 2018

Diskussion har förts med arbetsledare vid dåvarande yttre hemtjänst, som då 
fortfarande tillhörde social- och omvårdnadsnämnden. Under ärendets 
process har verksamheten hos social- och omvårdnadsnämnden, avseende 
arbetsmarknadsåtgärder förändrats, vilket kan ha förändrat synen på 
åtaganden. Det kan vara lämpligt att erhålla social- och 
omvårdnadsnämndens yttrande i vilken mån man kan inrymma 
”kommunlager” inom arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska nämnden har 
redovisat kostnader som skulle erfordras i utökat budgetunderlag för drift av 
verksamheten inom tekniska förvaltningen.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Angående begäran om komplettering i ärendet om 

införande av kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 
2018-01-02

 Kommunledningskontorets mail angående begäran om komplettering 
från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden ska 
tillfrågas i ärendet, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04

 Tekniska nämndens beslut § 105/2017 ”Beslut angående begäran om 
yttrande avseende medborgarförslag angående införande av kommun-
lager, 2017-10-19

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-09-25

 Tekniska nämndens beslut § 5/2016 ”Beslut angående utredning om 
möjlighet att införa kommunlager samt hur lagret i så fall ska 
organiseras, 2016-01-28

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08

 Kommunfullmäktiges beslut § 207/2017 ”Beslut om besvarande av 
medborgarförslag om införande av kommunlager”, 2015-11-30

 Tekniska nämndens beslut § 60/2015 ”Begäran om yttranden 
avseende medborgarförslag angående införande av kommunlager, 
2015-05-28

 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande avseende medborgarförslag 
angående införande a kommunlager”, kommunsekreterare Sofie 
Håkansson, 2015-04-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
- Efterhöra med social- och omvårdnadsnämnden om möjlighet till 

finansiering av ”kommunlager” inom ramen för 
arbetsmarknadsåtgärder.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Efterhöra med social- och omvårdnadsnämnden om möjlighet till 

finansiering av ”kommunlager” inom ramen för 
arbetsmarknadsåtgärder.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-02

Ärendenummer
2015/105 Tekniska nämnden

 
Johan Claesson    
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående begäran om komplettering i ärendet om 
införande av kommunlager

Ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet angående 
införande av ett kommunlager har kommunledningskontoret begärt en 
komplettering från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden 
har blivit tillfrågade i ärendet. Det beslut som är taget i tekniska nämnden är 
utan samarbete med social- och omvårdnadsnämnden.
 
Svar ska ha inkommit kommunledningskontoret senast den 4 mars 2018

Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets mail angående begäran om komplettering 

från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden ska 
tillfrågas i ärendet, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04

 Tekniska nämndens beslut § 105/2017 ”Beslut angående begäran om 
yttrande avseende medborgarförslag angående införande av kommun-
lager, 2017-10-19

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-09-25

 Tekniska nämndens beslut § 5/2016 ”Beslut angående utredning om 
möjlighet att införa kommunlager samt hur lagret i så fall ska 
organiseras, 2016-01-28

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08

 Kommunfullmäktiges beslut § 207/2017 ”Beslut om besvarande av 
medborgarförslag om införande av kommunlager”, 2015-11-30

 Tekniska nämndens beslut § 60/2015 ”Begäran om yttranden 
avseende medborgarförslag angående införande av kommunlager, 
2015-05-28

 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande avseende medborgarförslag 
angående införande a kommunlager”, kommunsekreterare Sofie 
Håkansson, 2015-04-17

Utredning
Diskussion har förts med arbetsledare vid dåvarande yttre hemtjänst, som då 
fortfarande tillhörde social- och omvårdnadsnämnden. Under ärendets 
process har verksamheten hos social- och omvårdnadsnämnden, avseende 
arbetsmarknadsåtgärder förändrats, vilket kan ha förändrat synen på 
åtaganden. Det kan vara lämpligt att erhålla social- och 
omvårdnadsnämndens yttrande i vilken mån man kan inrymma 
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”kommunlager” inom arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska nämnden har 
redovisat kostnader som skulle erfordras i utökat budgetunderlag för drift av 
verksamheten inom tekniska förvaltningen.  

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Se utredning.

Förslag till beslut
 Efterhöra med social- och omvårdnadsnämnden om möjlighet till 

finansiering av ”kommunlager” inom ramen för 
arbetsmarknadsåtgärder.
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From:                                 Elin Eklöf
Sent:                                  4 Dec 2017 10:56:34 +0100
To:                                      Siv Strand
Subject:                             Komplettering

Hej hej,
 
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet som gäller införandet av ett kommunlager, 
tekniska nämndens ärendenummer 2015/105 och kommunstyrelsens ärendenummer 2017/261, så 
behöver vi begära in en komplettering från er. 
 
Beslutet som tog av kommunfullmäktige 2015-11-30 är följande:
 

         Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att, i samarbete med 
social- och omvårdnadsnämnden, utreda om det är möjligt att införa ett kommunlager 
samt hur lagret i så fall skulle organiseras och därmed anse att medborgarförslaget är 
besvarat.

 
Då beslutet från er är taget utan ett samarbete med social- och omvårdnadsnämnden kan vi inte ta upp 
ärendet till kommunstyrelsen. 
Vi begär därför att en komplettering från er med ett beslut där social- och omvårdnadsnämnden har 
blivit tillfrågade i ärendet ska ha inkommit till oss senast den 4 mars 2017.  

Mvh,
 
Elin Eklöf
Kommunsekreterare 
Kansliavdelningen
0502-60 60 45
elin.eklof@tidaholm.se 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/105

§ 105 Beslut angående begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag angående införande av kommunlager

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om införande 
av ett gemensamt kommunlager för möbler och inventarier. 

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige därför fått uppdraget att i 
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden utreda möjlighet att införa 
detta lager samt hur det ska organiseras.

Tekniska kontoret har gjort en utredning i ärendet och anser att det är möjligt 
att upprätta ett kommunlager. Drift av anläggningen kan läggas hos Brukets 
allservice. Lokalbehov och bedömda personalkostnader uppgår till 80 000 
respektive 60 000 kr/år.

Bedömning av resursbehov 
En ledig lokal inom Brukets industriområde, bedömt behov ca 200 m2. 

Kostnadsbedömning
Uthyrd inbringar denna yta ca 60 000 kr/år. Lokalen ska värmas upp, till en 
kostnad av ca 15-20 000 kr/år.

Under uppstart krävs ca 2 veckors arbete för 1-2 man. Kostnad bedöms till 
ca 40 000 kr. Arbetet består av att hämta, sortera ta emot material samt 
upprätta register som kontinuerligt uppdateras.

Förslag till organisation
Drift av verksamheten läggs på Brukets allservice. Förslagsvis jobbar man 
utan öppettider. Man ringer och bokar tid.

Bedömd tidsåtgång när verksamheten är i drift: 3 – 4 timmar/vecka. 
Timkostnaden är ca 300 kr. Tillkommer kostnad för eventuella utkörningar och 
hämtningar om ca 300 kr/timma plus 100 kr för biltransport inom tätorten.

Kontaktpersoner hos Brukets allservice blir i så fall Tommy Danielsson eller 
Torgny Fahlgren.

Då det är svårt att förutse hur mycket arbete detta kommer att omfatta, bör en 
avstämning ske efter ca 3 månader.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 79
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett 

kommunlager, 2017-09-25, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Tekniska nämndens beslut ”Utredning om möjlighet att införa 

kommunlager samt hur lagret i så fall ska organiseras, 2016-01-28 § 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-
lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08

 Kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda medborgarförslag om 
införande av kommunlager, 2015-11-30 § 207

 Tekniska nämndens beslut ”Begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag angående införande av kommunlager, 2015-05-28, 
§ 60

 Begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående införande 
av kommunlager, kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2015-04-17

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att om ett kommunlager upprättas, hos budgetberedningen äska ett 
utökat budgetanslag om totalt 140 000 kr/år för inrättande av ett 
kommunlager. 

 Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till 
två år.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att om ett kommunlager upprättas, hos 

budgetberedningen äska ett utökat budgetanslag om totalt 140 000 
kr/år för inrättande av ett kommunlager. 

 Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till 
två år.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-25

Ärendenummer
2015/105 Tekniska nämnden

 
Johan Claesson    
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett 
kommunlager

Ärendet
Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om införande 
av ett kommunlager. Införandet avser gemensamt kommunlager för möbler 
och inventarier. 

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige därför fått uppdraget att i 
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden utreda möjlighet att införa 
detta lager samt hur det ska organiseras.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut ”Utredning om möjlighet att införa 

kommunlager samt hur lagret i så fall ska organiseras, 2016-01-28 § 5
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommun-

lager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08
 Kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda medborgarförslag om 

införande av kommunlager, 2015-11-30 § 207
 Tekniska nämndens beslut ”Begäran om yttrande avseende 

medborgarförslag angående införande av kommunlager, 2015-05-28, 
§ 60

 Begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående införande 
av kommunlager, kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2015-04-17

Utredning
Bedömning av resursbehov 
En ledig lokal inom Brukets industriområde, bedömt behov ca 200 m2. 

Kostnadsbedömning
Uthyrd inbringar denna yta ca 60 000 kr/år. Lokalen ska värmas upp, till en 
kostnad av ca 15-20 000 kr/år.

Under uppstart krävs ca 2 veckors arbete för 1-2 man. Kostnad bedöms till 
ca 40 000kr. Arbetet består av att hämta, sortera ta emot material samt 
upprätta register som kontinuerligt uppdateras.

Förslag till organisation
Drift av verksamheten läggs på Brukets allservice. Förslagsvis jobbar man 
utan öppettider. Man ringer och bokar tid.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Bedömd tidsåtgång när verksamheten är i drift: 3 – 4 timmar/vecka. 
Timkostnaden är ca 300kr. Tillkommer kostnad för eventuella utkörningar och 
hämtningar om ca 300 kr/timma plus 100 kr för biltransport inom tätorten.

Kontaktpersoner hos Brukets allservice blir i så fall Tommy Danielsson eller 
Torgny Fahlgren telefon 0730 693884, 0730713356.

Då det är svårt att förutse hur mycket arbete detta kommer att omfatta, bör en 
avstämning ske efter ca 3 månader.

Barnrättsbedömning
Bedöms inte påverkas.

Utredningens slutsatser
Det är möjligt att upprätta ett kommunlager. Drift av anläggningen kan läggas 
hos Brukets allservice. Lokalbehov och bedömda personalkostnader uppgår 
till 80 000 respektive 60 000kr/år.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att om ett kommunlager upprättas, hos budgetberedningen äska ett 
utökat budgetanslag om totalt 140 000kr/år för inrättande av ett 
kommunlager.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-02

Ärendenummer
2015/105 Tekniska nämnden

 
Johan Claesson    
0502-606022
johan.claesson@tidaholm.se

Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommunlager

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att, i 
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, utreda om det är möjligt att 
införa ett kommunlager samt hur lagret i så fall skulle kunna organiseras.
Kommunfullmäktige anser därmed också att medborgarförslaget är besvarat.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 207, 2015-11-30
 Tekniska nämndens beslut § 6, 2015-05-28
 Medborgarförslag från Sten Billström, 2015-03-10

Utredning
En mindre attraktiv lokal på Brukets industriområde bör kunna användas som 
lagerplats för sådana inventarier som för tillfället inte behövs. Förslagsvis 
ansvarar en verksamhetsvaktmästare för detta lager. 
Verksamhetsvaktmästeriet bör också stå för transporter av verksamhetens 
inventarier till och från lagret. 

Ansvarig för lagret bör upprätta ett register över vad som finns i lagret. Denne 
ska också se till att registret uppdateras kontinuerligt så att man enkelt kan 
överblicka vad som finns i lagret.

Lagret kan i första hand omfatta inventarier från de olika förvaltningarna. 
Byggmaterial och dylikt som blir över vid byggarbeten inom fastighetsenheten 
omhändertas oftast idag av tekniska förvaltningen och återanvänds här i 
största möjliga mån, men visst överblivet byggmaterial skulle kunna lagras för 
att säljas till föreningar mm beroende av hur mycket lokalyta och tid man vill 
lägga på denna verksamhet.  

Förslaget enligt ovan innebär en utökad arbetsbelastning för vaktmästarna 
och bör föregås av en arbetskonsekvensanalys. Kostnader för lokal, inklusive 
uppvärmning och el behöver också täckas. Tillägas bör också att från den 
1 januari 2016 tillhör verksamhetsvaktmästarna inte längre tekniska kontoret. 

Sten Billström som lämnat medborgarförslaget föreslår även att verksamhet 
kring kommunlagret skulle kunna sysselsätta deltagare inom 
omvårdnadsförvaltningens program. 

Social- och omvårdnadsnämnden ställer sig positiva till att upprätta ett 
kommunlager. Social- och omvårdnadsnämnden anser att möjligheten till 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

samordning och till att samverka mellan kommunlagret och 
arbetsmarknadsenhetens rehabiliteringsverksamhet samt kostnaderna för 
detta bör utredas vidare.

Utredningens slutsatser
Möjligheter finns att upplåta en lokal inom Brukets industriområde för att 
lagerhålla kommunens förvaltningars inventarier. Förslaget bör kunna leda till 
en ökad återanvändning av inventarier.

Det bör finnas en ansvarig verksamhetsvaktmästare, eller liknande som håller 
ordning på lagret samt upprätthåller ett register över innehållet.

Vidare bör utredas om vilket ytbehov verksamheten kräver och hur det 
utökade arbetet påverkar personalens arbetsbelastning.

Förslag till beslut
Att respektive förvaltning återkommer till tekniska förvaltningen med bedömt 
ytbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
samt omvårdnadsförvaltningen (som idag ansvarar för verksamhets-
vaktmästarna) utreder vidare hur arbetet ska organiseras.                             
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/105

§ 5 Beslut angående utredning om möjlighet att införa 
kommunlager samt hur lagret i så fall ska organiseras

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om införande 
av ett kommunlager. Kommunfullmäktige har därför uppdragit till tekniska 
nämnden att, i samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, utreda om 
det är möjligt att införa ett kommunlager samt hur lagret i så fall skulle 
organiseras.

Möjligheter finns att upplåta en lokal inom Brukets industriområde för att 
lagerhålla kommunens förvaltningars inventarier. Förslaget bör kunna leda till 
en ökad återanvändning av inventarier.

Det bör finnas en ansvarig verksamhetsvaktmästare, eller liknande som håller 
ordning på lagret samt upprätthåller ett register över innehållet.

Vidare bör utredas om vilket ytbehov verksamheten kräver och hur det 
utökade arbetet påverkar personalens arbetsbelastning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08
 Kommunfullmäktiges beslut § 207, 2015-11-30
 Tekniska nämndens beslut § 6, 2015-05-28
 Medborgarförslag från Sten Billström, 2015-03-10

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att ställa 

sig positiv till utredningen och ge förvaltningen fortsatt uppdrag att 
tillsammansmed social- och omvårdnad utreda vidare hur arbetet ska 
organiseras.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig positiv till utredningen och ger 

förvaltningen fortsatt uppdrag att tillsammans med social- och 
omvårdnadsförvaltningen utreda vidare hur arbetet ska organiseras.

Sändlista
Johan Claesson
Social och omvårdnad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-30
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/113

§ 207 Beslut om besvarande av medborgarförslag om införande av 
kommunlager

Sammanfattning av ärendet
Sten Billström har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att 
Tidaholms kommun ska besluta att införa ett kommunlager. Billström menar 
att lagret ska kunna förvara allt material inom kommunen som ska kastas 
såsom möbler, kontorsmaterial och byggmaterial. Tanken är att inventarierna 
ska ses över och repareras vid behov för att sedan skänkas, säljas eller lånas 
ut till andra kommunala verksamheter, föreningar eller liknande.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden och social- 
och omvårdnadsnämnden som båda är positiva till förslaget och föreslår att 
det ska utredas vidare.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 246/2015 ”Besvarande av 

medborgarförslag om införande av kommunlager”, 2015-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av medborgarförslag om införande av 

kommunlager”, kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2015-08-31.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 83/2015 ”Beslut om 

yttrande avseende medborgarförslag angående kommunlager”, 
2015-08-25.

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande över medborgarförslag angående inrättande 
av kommunlager”, socialchef Bengt Höglander, 2015-07-22.

 Tekniska nämndens beslut § 60/2015 ”Begäran om yttrande avseende 
medborgarförslag angående införande av kommunlager”, 2015-05-28.

 Medborgarförslag från Sten Billström om att införa ett kommunlager, 
2015-03-30.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

tekniska nämnden att, i samarbete med social- och 
omvårdnadsnämnden, utreda om det är möjligt att införa ett 
kommunlager samt hur lagret i så fall skulle organiseras och därmed 
anse att medborgarförslaget är besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att, i 

samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, utreda om det är 
möjligt att införa ett kommunlager samt hur lagret i så fall skulle 
organiseras och därmed anse att medborgarförslaget är besvarat.

Sändlista
Tekniska nämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
Sten Billström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-28
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

2015/105

§ 60 Begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående 
införande av kommunlager

Kommunstyrelsen har begärt tekniska nämndens synpunkter över ett 
medborgarförslag gällande införande av ett kommunlager och tekniska  
nämndens arbetsutskott har gett tekniska kontoret i uppdrag att utreda vilka 
möjligheter till lämplig lokal som finns.

Utredning
Det finns lediga ytor på Brukets industriområde som kan användas till 
kommunlager.  Man bör då i första hand välja en yta som bedöms svår att 
hyra ut. För att göra en kostnadsuppskattning kan man räkna med att ytorna 
kan inbringa ca 300 – 450 kr/kvm vid extern uthyrning.

Lagret skulle kunna skötas av en verksamhetsvaktmästare. För att lätt kunna 
hitta vad man söker kan krävas att man upprätthåller ett register på vad som 
finns i lagret. Detta kräver ett disciplinerat arbete och att någon får det 
övergripande ansvaret för detta. Det kan innebära att tid tas i anspråk från 
nuvarande verksamhetsvaktmästeri. 

Skolan saknar idag ytor för att förvara inventarier. En gemensam lageryta för 
detta skulle vara bra för miljön i skolan och kanske skulle det leda till att 
inventarier återanvänds i högre grad.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår kommun-

fullmäktige bifalla medborgarförslaget. Drift- och ansvarsfrågan bör 
utredas tillsammans med övriga verksamhetsnämnder.  

Sändlista:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholm@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-04-17

Diarienummer
2015/113 Tekniska nämnden

 
Sofie Håkansson    
0502- 60 60 45
sofie.hakansson@tidaholm.se

Begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående 
införande av kommunlager

Ärendet
Kommunfullmäktige har överlämnat bifogat medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. I medborgarförslaget föreslås att Tidaholms 
kommun beslutar införa ett kommunlager. Innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen vore det värdefullt om tekniska nämnden, som berörs av 
förslaget, lämnar sina synpunkter.

Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på medborgarförslaget, även innehålla en rekommendation huruvida 
fullmäktige bör bifalla eller avslå medborgarförslaget i sin helhet. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2015-08-31.

Sofie Håkansson
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag

Ärendenummer A01-23

Registreringsdatum/tid 2015-03-10 21:52

Information

Fyll i dina personuppgifter. Fält som är
markerade med * är obligatoriska. Lämna
sedan en kort beskrivning av ditt förslag.
Motivera gärna varför du anser att förslaget
ska genomföras och hur det ska kunna
ske. <br><br> När ditt medborgarförslag
lämnas in blir det en allmän handling
och tidningar, radio eller andra invånare i
kommunen har rätt att läsa det. Förslaget
kommer även att publiceras på kommunens
hemsida för att du och andra ska kunna
följa med i processen. Genom att fylla
i e-tjänstens formulär godkänner du att
Tidaholms kommun lagrar och behandlar
de personuppgifter du lämnat. För mer
information om PuL (personuppgiftslagen)
klicka på länken nedan. <br><br> <a
href="http://www.tidaholm.se">PUL i
Tidaholm</a>

Personuppgifter

Namn Sten Billström

Postadress Södra Ringvägen 6 B

Postnummer 522 34

Ort TIDAHOLM

Telefonnummer 0709725661

E-post adress sten.a.billstrom@gmail.com

Personnummer 196405281996

Mobil 0709725661

Notifiering via SMS Ja

23



Förslag och motivering

Fyll i ditt medborgarförslag i nedanstående
ruta

Jag har en idé om ett kommunlager. Det
skulle kunna vara underställt Tekniska
nämnden och ansvaras för av hen som är
ansvarig för vaktmästarna. Lagret ska vara
tillräckligt stort för att kunna härbärgera de
inventarier och material som inte används
i förvaltningarna och vara inskrivna i
lagret på respektive nämnds konto. Det
blir kostnadseffektivare vid förändringar
i kommunens verksamheter. Allt inom
kommunen som ska kastas, såsom möbler
och material som inte längre ska användas,
lämnas in till kommunlagret som ser över,
reparerar och ger bort, säljer eller lånar
ut inom kommunen eller till föreningar
och andra behjärtansvärda närstående
verksamheter. Varför? Av två anledningar.
Den första är att jag inte tycker att det
är snyggt att förvaltningarna kastar och
oförutsebart ger bort inventarier och material
för hundratusentals kronor utan urskillning.
Eller att man för billigt säljer inventarier för
att strax efter inhandla motsvarande till höga
priser. Det är inte sund ekonomi och skämmer
sig när man har hand om skattebetalarnas
pengar. Exempel? Vid rivningen av Forsen,
nedläggningen av Kungsbroskolan och
Verkstadsskolans trähantverkslinje kördes
många containrar med inventarier och
material raka vägen till soptippen. Saker som
andra verksamheter eller föreningar skulle haft
glädje av och som nu får köpas in ur budget
och föreningsbidrag. Det verkar dumt ur en
skattebetalares synvinkel att en förvaltning
av någon anledning kastar skåp och pärmar
när en annan åker och köper samma saker.
Likadant är det med rivning av fastigheter.
Mycket av grundmaterialen så som träreglar,
skivor, skåpstommar, dörrar och fönster skulle
kunna användas i projekt inom äldrevård,
skolan och idrottsföreningar med mera. Vi har
en dålig kultur i Sverige inom det här området,
danskarna till exempel är mycket bättre än
vi på att återanvända byggnadsmaterial
idag. Men det behöver ju inte betyda att
Tidaholm ska vara dåliga på det. Den andra
anledningen är att en sådan verksamhet
skulle kunna ge sysselsättning åt deltagare
inom omvårdnadsförvaltningens program
för invandrare, skoltrötta ungdomar, män
och kvinnor med alkohol och drogrelaterad
missbruks bakgrund, för människor
på väg ut ur utbrändhet eller som har
depressionsrelaterade erfarenheter,
långtidssjuka och långtidsarbetslösa
och människor med olika slags
funktionsbegränsningar. Fast det har jag så
många djupsinniga och kloka tankar om som
inte just nu hör hemma just här. Bland annat
att det i en sådan lösning inte skulle kosta
Tidaholms kommun någonting utan troligare
snabbt kunna bli en sund inkomstkälla. Med
vänliga hälsningar från kommunmedlemmen
Sten.

Motivering för ditt förslag
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Beslut

Beslut

Motivering till beslut

Nämnd(motsvarande)

Ort och Datum

Underskrift

Namnförtydligande och befattning

Ort och Datum

Underskrift

Namnförtydligande och befattning
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholm@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-04-15

Diarienummer
2015/113 Namn.

 
Anna Eklund    
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Komplettering medborgarförslag kommunlager

Ärendet
Sten Billström har lämnat in ett medborgarförslag angående ett kommunlager. 
Kanslichefen har varit i kontakt med Billström angående ett förtydligande av 
förslaget. 

Billströms förslag är:
 Att Tidaholms kommun ska besluta införa ett kommunlager. 

Motiveringar till varför kommunen bör införa ett kommunlager framgår i 
medborgarförslagets brödtext. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/242

§ 7 Beslut angående svar på frågor om upphandling avverkning 
skog

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns revisorer har fått frågor avseende upphandling gällande 
avverkning skog.

Svar önskas senast 2018-02-12 på följande frågor:
- Finns tecknade ramavtal för skogsavverkning på kommunal mark
- Om ramavtal inte föreligger, hur genomförs upphandlingen

Tidaholms kommun äger 560 hektar produktiv skogsmark. Skötselåtgärder 
och avverkningar bestäms av arbetsledaren på parkavdelningen. Större 
avverkningar läggs ut på anbud, så kallade leveransrotposter. Mindre 
avverkningar och gallringar görs med egen personal och olika skogsbolag, 
oftast de som har lagt anbud på leveransrotposterna då vi vet att de betalar 
bra för vårt virke samt det sortiment på virke vi erbjuder. Tekniska 
förvaltningen, parkenheten, har inget ramavtal på skogstjänster eftersom 
skogsbolaget har egna entreprenörer som är anknutna till bolaget och dessa 
har avtal med bolaget och det arbetet ingår i försäljningen.

Stora avverkningar säljs via anbud på leveransrotposter där kommunen säljer 
skogen på rot och skogsbolaget betalar för posten. Skogsbolaget har då egna 
entreprenörer som utför arbetet. 
Övriga avverkningar och gallringar utförs och säljs oftast till de bolag som har 
lagt anbud på leveransrotposterna, avverkningstjänsterna ingår i försäljningen  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Frågor angående upphandling avverkning skog, 

arbetsledare Kristian Bertilsson, 2018-01-02
 Skrivelse från Tidaholms kommuns revisorer, Jan-Olof Sandberg, 

2017-11-18

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden 

godkänna informationen och vidarebefordra detsamma till Tidaholms 
kommuns revisorer.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden 

godkänna informationen och vidarebefordra detsamma till Tidaholms 
kommuns revisorer.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-02

Ärendenummer
2017/242 Tekniska nämnden

 
Kristian Bertilsson    
0502-60 67 22
kristian.bertisson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Frågor angående upphandling avverkning skog

Ärendet
Tidaholms kommuns revisorer har fått frågor avseende upphandling gällande 
avverkning skog.

Svar önskas senast 2018-02-12 på följande frågor:
- Finns tecknade ramavtal för skogsavverkning på kommunal mark?
- Om ramavtal inte föreligger, hur genomförs upphandlingen?

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Tidaholms kommuns revisorer, Jan-Olof Sandberg, 

2017-11-18

Utredning
Tidaholms kommun äger 560 hektar produktiv skogsmark. Skötselåtgärder 
och avverkningar bestäms av arbetsledaren på parkavdelningen. Större 
avverkningar läggs ut på anbud, så kallade leveransrotposter. Mindre 
avverkningar och gallringar görs med egen personal och olika skogsbolag, 
oftast de som har lagt anbud på leveransrotposterna då vi vet att de betalar 
bra för vårt virke samt det sortiment på virke vi erbjuder .Vi har inget ramavtal 
på skogstjänster eftersom  skogsbolaget har egna entreprenörer som är 
anknutna till bolaget och dessa har avtal med bolaget  och det arbetet ingår i 
försäljningen.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Stora avverkningar säljs via anbud på leveransrotposter där kommunen säljer 
skogen på rot och skogsbolaget betalar för posten. Skogsbolaget har då egna 
entreprenörer som utför arbetet. 
Övriga avverkningar och gallringar utförs och säljs oftast till de bolag som har 
lagt anbud på leveransrotposterna, avverkningstjänsterna ingår i försäljningen  

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott tackar för informationen och föreslår 

tekniska nämnden godkänna och vidarebefordra detsamma till 
Tidaholms kommuns revisorer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016/299

§ 8 Beslut angående begäran om komplettering i ärende gällande 
omklädningsrum för särskilda behov på Forshallen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär en komplettering angående ärende som gäller 
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.

För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet 
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna 
påverkas.

Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna 
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget 
2019-2021 och behöver därför ha kompletteringen senast den 1 december.
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med 
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad 
fastighetsdrift.

Förutom detta och vad som tidigare angett tillkommer verksamhetsnämndens 
kostnader vilka vi ej kan bedöma utan får inhämtas från kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut angående förstudie omklädningsrum för 

särskilda behov i Forshallen, 2017-10-19 § 110
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om direktiv för förstudie angående 

omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, 2017-03-01 § 47

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att skicka fråga till kultur- och fritidsnämnden för en uppskattning av 
kostnader för verksamhetsdrift och verksamhetsutrustning.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-21

Ärendenummer
2016/299 Kommunstyrelsen

 
Peter Eriksson    
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående komplettering i ärende gällande 
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen

Ärendet
Kommunstyrelsen begär en komplettering angående ärende som gäller 
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.

För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet 
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna 
påverkas.

Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna 
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget 
2019-2021 och behöver därför ha kompletteringen senast den 1 december.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut angående förstudie omklädningsrum för 

särskilda behov i Forshallen, 2017-10-19 § 110
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om direktiv för förstudie angående 

omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, 2017-03-01 § 47

Utredning
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med 
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad 
fastighetsdrift.

Förutom detta och vad som tidigare angett tillkommer verksamhetsnämndens 
kostnader vilka vi ej kan bedöma utan får inhämtas från kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Barnrättsbedömning
-

Utredningens slutsatser
-

Förslag till beslut
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016/299

§ 110 Beslut angående förstudie angående omklädningsrum för 
särskilda behov i Forshallen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en 
förstudie gällande ombyggnad av omklädningsrum i Forshallen för rörelse-
hindrade och personer med särskilda behov.

Tekniska kontoret har genomfört en förstudie. Diskussioner har förts med 
kultur- och fritidsförvaltningen, funktionshindersrådet, skolpersonal och 
badpersonal.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 84
 Programhandling/ritning
 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter från ritgranskningsgruppen angående 

nya omklädningsrum i Forshallen, 2017-10-05, Marie Anebreid
 Tjänsteskrivelse gällande omklädningsrum för särskilda behov i 

Forshallen, 2017-09-27, projektledare Peter Eriksson
 Kommunstyrelsen beslut § 47/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie 

angående omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen anslå medel för ombyggnad om ca 700 000 
kronor exklusive verksamhetsutrustning.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen anslå medel för 

ombyggnad om ca 700 000 kronor exklusive verksamhetsutrustning.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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From:                                 Elin Eklöf
Sent:                                  20 Nov 2017 12:35:31 +0100
To:                                      Siv Strand
Subject:                             Kompletering ärende 2017/407- Omklädningsrum för särskilda behov Forshallen
Attachments:                   Beslut TN 2017-10-19Beslut angående förstudi_2.docx
Importance:                     High

Hej hej,
 
Skickar här över en begäran om komplettering angående ärendet som gäller omklädningsrum för 
särskilda behov i Forshallen. 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2017§47 beslutade följande angående förstudien:
 
•         Förstudien ska innehålla en totalkostnadskalkyl.
•         Förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen i tid under våren 2017 för att kunna behandlas i 
samband med 2018 års budgetarbete. 
•         För genomförande av förstudien beviljas medel med 75.000 kr.
 
Enligt kommunfullmäktiges beslutade investeringsprocess ska rutinen kring en förstudie vara:
 
Beslutsprocessen av ett investeringsprojekt från plan till genomförande 
a) Förstudie 
•         Behov av en investering uppstår hos en nämnd 
•         Nämnden upprättar en idéskiss för projektet samt ansöker hos kommunstyrelsen att få göra en 
förstudie 
•         En totalkostnadskalkyl skall alltid bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar 
framtida driftkostnader 
•         Kommunstyrelsen anger direktiv för hur förstudien skall bedrivas 
•         Medel till förstudien anslås 
•         Resultatet av förstudien presenteras för kommunstyrelsen. I detta läge skall kommunstyrelsen:
- Föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden att göra en 
projektering. I samband härmed anslår även kommunfullmäktige medel till projektering 
- Återremittera ärendet till verksamhetsnämnden och med förändrade direktiv 
- Avbryta projektet
 
 
Med stöd av ovan nämnda begärs en komplettering enligt följande:
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet kompletteras med en 
totalkostnadskalkyl, samt om driftkostnaderna påverkas. Kommunstyrelsen behöver även få en 
presentation av förstudien för att kunna ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband 
med budget 2019-2021.
 
Vi behöver få in denna komplettering senast den 1 december 2017. 
 
Mvh,
 

33



Elin Eklöf
Kommunsekreterare 
Kansliavdelningen
0502-60 60 45
elin.eklof@tidaholm.se 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016/299

§ 110 Beslut angående förstudie angående omklädningsrum för 
särskilda behov i Forshallen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en 
förstudie gällande ombyggnad av omklädningsrum i Forshallen för rörelse-
hindrade och personer med särskilda behov.

Tekniska kontoret har genomfört en förstudie. Diskussioner har förts med 
kultur- och fritidsförvaltningen, funktionshindersrådet, skolpersonal och 
badpersonal.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 84
 Programhandling/ritning
 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter från ritgranskningsgruppen angående 

nya omklädningsrum i Forshallen, 2017-10-05, Marie Anebreid
 Tjänsteskrivelse gällande omklädningsrum för särskilda behov i 

Forshallen, 2017-09-27, projektledare Peter Eriksson
 Kommunstyrelsen beslut § 47/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie 

angående omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen anslå medel för ombyggnad om ca 700 000 
kronor exklusive verksamhetsutrustning.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen anslå medel för 

ombyggnad om ca 700 000 kronor exklusive verksamhetsutrustning.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/28

§ 9 Beslut angående upphandling LSS-boende

Sammanfattning av ärendet
Anbud har inhämtats externt gällande nybyggnation och drift av fastighet för 
LSS-boende i enlighet med kommunstyrelsens direktiv. Tre anbud har 
inkommit.

Information lämnas om utvärderingsprocessen som utförs tillsammans med 
omvårdnadsförvaltningen. Det bästa förslaget kommer att jämföras med 
exempel om byggande och förvaltning i kommunal regi.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut § 82/2017, 2017-09-14
 Tjänsteskrivelse ”Kompletterande förstudie”, utredningssekreterare 

Thomas Lindberg, 2017-08-23
 Tekniska nämndens beslut § 47/2017, 2017-04-20
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie angående nytt LSS-boende, utrednings-

sekreterare Thomas Lindberg, 2017-03-08
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2017, 2017-02-01, ”Beslut om direktiv 

för förstudie angående nytt LSS-boende”

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att förvaltningen på 

tekniska nämndens sammanträde den 25 januari presenterar 
utvärdering av extern intressent för byggnation samt alternativet 
byggnation i egen regi. 

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-14
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/28

§ 82 Beslut om kompletterande förstudie nytt LSS-boende

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda för- och nackdelar med att bygga och driva ett nytt LSS-boende i egen 
regi jämfört med att låta en extern byggherre uppföra och underhålla 
detsamma.

Tekniska nämnden fattade den 20 april 2017 beslut med innebörd att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att iordningsställa förfrågningsunderlag för 
upphandling av lokal avseende hyresavtal för LSS-boende, (§ 47/2017).

Kommunledningsförvaltningen har därefter bedömt att förslaget från tekniska 
nämnden inte är en förstudie i enlighet med de direktiv som kommunstyrelsen 
angav. Ärendet har därför återsänts till tekniska nämnden för komplettering i 
enlighet med dessa.

I beslutet från april månad avstod tekniska nämnden att förorda något av 
alternativen med att bygga i egen regi kontra att överlåta detta till en extern 
aktör. Bakgrunden var att det saknades möjlighet att göra en rimlig ekonomisk 
uppskattning av vilket som är mest fördelaktigt för kommunen.

Av direktiven till förstudien framgår emellertid att tekniska nämnden ska 
förorda ett av alternativen. För att åstadkomma ett underlag att ta ställning till 
bör därför först utredas:

 Finns det ett intresse från en extern byggherre att köpa mark på 
kommunen för att på denna bygga och driva en fastighet med LSS-
boende och kommunen som hyresgäst?

 Om intresse finns, vad skulle det innebära för årshyra för kommunen 
vid tecknande av ett längre hyresavtal?

Det som framkommer i denna del av förstudien bör sedan jämföras med 
kostnaden att bygga och driva byggnaden i traditionell kommunal regi.

Tekniska nämnden bör i enlighet med kommunstyrelsens direktiv uppdra åt 
extern aktör att utifrån tekniska förvaltningens uppdrag utforma prospekt och 
förfrågningsunderlag för att genomföra ett anbudsförfarande rörande 
nybyggnation och drift av fastighet för LSS-boende.

Resultatet av anbudsförfarandet får sedan återkopplas till förvaltning och 
nämnd för utvärdering och bedömning om byggnation i extern regi ska 
förordas.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 62
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-14
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Kompletterande förstudie”, 2017-08-23, utrednings-
sekreterare Thomas Lindberg.

 Kommunstyrelsen beslut § 27/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie 
angående nytt LSS-boende”

 Tekniska nämndens beslut § 47/2017 ”Beslut gällande förstudie 
angående nytt LSS-boende”

 Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen från 10 maj 2017, 
ärendenummer 2016/2015 ”Begäran om komplettering”

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra anbudsförfarande gällande 
nybyggnation och drift av fastighet för LSS-boende i enlighet med 
kommunstyrelsens direktiv.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra 

anbudsförfarande gällande nybyggnation och drift av fastighet för LSS-
boende i enlighet med kommunstyrelsens direktiv.

Sändlista
Tekniska kontoret
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-04

Ärendenummer
2017/28 Tekniska nämnden

 
Peter Eriksson    
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående upphandling LSS-boende

Ärendet
Här skrivs kortfattat vad ärendet handlar om.

Beslutsunderlag
Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta återges 
automatiskt i protokollet.

Utredning
Här skrivs en mer omfattande bakgrund/utredning om ärendet. 

Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

Utredningens slutsatser
Här skrivs utredningens slutsatser.

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/58

§ 10 Presentation av resultat färdig projektering skola Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen presenterar resultat av färdig projektering av ny skola 
Rosenberg. Planritningar redovisas.

Beslutsunderlag
 Planritningar 

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att presentationen även 

lämnas till tekniska nämnden.

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/7

§ 11 Beslut gällande anpassningar 2018

Sammanfattning av ärendet
Förslag till anpassningar 2018 för Tekniska nämnden redovisas.
Inför 2018 kommer tekniska nämndens anpassningar vara enligt tabell 1.

Tabell 1.

Nämnd Budget 
2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020

Budgetram föregående år 50 585 12 011 13 262
Pris och personalindex 1 347 1 384 1 423
Volymförändringar 0 0 0
Budget prioriteringar -320
Verksamhetsförändringar -39 246
Anpassningar -354 -134 -220
Årets budgetram 50 585 12 011 13 262 14 464
Anpassningen på 354 tkr har i nuläget hanterats med jämn fördelning inom 
förvaltningen. Förvaltningen har börjat upprätta förslag till anpassningar, se bil 
Anpassningar TN 2018. Riktade förslag är att driftskostnader minskar då 
bergvärme införs i Fröjereds & Valstads skolor samt att fastighetsenheten 
avyttrar Kungsbroskolan som är tomställd och samt Bryggeriet enligt tidigare 
beslut i tekniska nämnden och på så sätt minskar de löpande 
driftskostnaderna. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anpassningar 2018”, förvaltningsekonom Mats 

Olsson, 2018-01-03
 Strategisk plan och budget 2018-2020

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till anpassningar för 2018. 
Uppdatering av åtgärder sker löpande under 2018.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till anpassningar för 2018. 
Uppdatering av åtgärder sker löpande under 2018. 

 Varje enhet redovisar förslag till anpassningar till tekniska nämndens 
sammanträde den 25 januari om möjligt alternativt februari-
sammanträdet.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-03

Ärendenummer
2018/7 Tekniska nämnden

 
Mats Olsson    
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Anpassningar 2018

Ärendet
Anpassningar 2018 för Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Strategisk plan och budget 2018-2020

Utredning
Inför 2018 kommer tekniska nämndens anpassningar vara enligt tabell 1.

Tabell 1.

Nämnd Budget 
2017

Budget 
2018 Plan 2019 Plan 2020

Budgetram föregående år 50 585 12 011 13 262
Pris och personalindex 1 347 1 384 1 423
Volymförändringar 0 0 0
Budget prioriteringar -320
Verksamhetsförändringar -39 246
Anpassningar -354 -134 -220
Årets budgetram 50 585 12 011 13 262 14 464

Utredningens slutsatser
Anpassningen på 354 tkr har i nuläget hanterats med jämn fördelning inom 
förvaltningen. Förvaltningen har börjat upprätta förslag till anpassningar, se bil 
Anpassningar TN 2018. Riktade förslag är att driftskostnader minskar då 
bergvärme införs i Fröjereds & Valstads skolor samt att fastighetsenheten 
avyttrar Kungsbroskolan som är tomställd och samt Bryggeriet enligt tidigare 
beslut i tekniska nämnden och på så sätt minskar de löpande 
driftskostnaderna. 

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till anpassningar för 2018. 
Uppdatering av åtgärder sker löpande under 2018.
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Anpassningar TN 2018

Ärende Effekt Ansvarig Status Färdigdatum Effekt 2018
Fsg Kungsbro Minskade driftskostnader
Fsg Bryggeriet Minskade driftskostnader
Inst bergvärme Fröjereds skola Minskade uppvärmningskstn Johan C Ej påbörjat 2018-06-30 40
Inst bergvärme Valstads skola Minskade uppvärmningskstn Johan C Ej påbörjat 2018-06-30 25

S:a 65
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Effekt helår
540

80
50

670
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/211

§ 12 Beslut angående investeringar 2019-2020

Sammanfattning av ärendet
Förslag till investeringar 2019 - 2020 för Tekniska nämnden redovisas.

Justeringar har skett bland annat för skolan på grund av aktuellt kostnadsläge 
och ombyggnation av Smedjegatan 11 (plan 3 Rudbecksgymnasiet), samt 
utökning av parkenheten för utökat underhåll av lekplatser. Se bifogat 
underlag, Investeringar TN 2019 - 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Investeringar 2019-2020, förvaltningsekonom Mats 

Olsson, 2018-01-03
 Strategisk plan och budget 2018-2020

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till investeringar 2019 och 2020.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att efter kompletteringar godkänna förvaltningens förslag till 
investeringar 2019 och 2020. 

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-03

Ärendenummer
2017/211 Tekniska nämnden

 
Mats Olsson    
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Investeringar 2019 - 2020

Ärendet
Investeringar 2019 - 2020 för Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Strategisk plan och budget 2018-2020

Utredning
Att se över Investeringsförslag för 2019 & 2020 för TN.

Utredningens slutsatser
Justeringar har skett bl a för skolan p g a aktuellt kostnadsläge och 
ombyggnation av Smedjegatan 11 (plan 3 Rudbecksgymnasiet), samt 
utökning av parkenheten för utökat underhåll av lekplatser. Se bifogat 
underlag, Investeringar TN 2019 - 2020.

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till investeringar 2019 och 2020.
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Förslag Investeringsbudget 2018-2020
Namn 2018 2019 2020

Inventarier

TN Inventarier Teknisk nämnd 1 100 1 475 1 100
SON Inventarier Social- och omvårdnadsnämnd 600 500 500
KFN Inventarier Kultur- och fritidsnämnd 500 1 500 500
BUN Inventarier Barn- och utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000
KS Inventarier/IT investeringar Kommunstyrelsen 1 200 1 200 1 200

Lokalinvesteringar

Skolbyggnader

TN Ny skolbyggnad 50 000 75 000 75 000
TN Ombyggnationen befintliga skolor F-6 7-9 5 000 10 000 5 000
TN Kök och matsal, Hökensåsskolan 5 000 5 000
TN Ombyggnation 3:e vån Rudbecksgymn Smedjeg 11 3 000
TN Ny Förskola 12 000 13 000
TN Idrottshall 20 000 20 000

Vård och omsorg

TN Nytt LSS-Boende 10 000

Övriga fastigheter

TN Planerat fastighetsunderhåll 5 000 5 000 5 000
TN Byte värmekälla  Fröjereds skola 1 300
TN Byte värmekälla  Midgård, lägenheter 500
TN Tillgänglighetsanpassning 100 100 100

TN Reservkraftverk 600 600

Infrastruktur

IT

KS E-arkiv (medborgaren i fokus) 600
KS Gemensamt hänvisningssystem Falköping 500

Parker

TN Kommunens Gröna rum 600 600 600
TN Tidan - Belysning, etapp III-IV 200
TN Underhåll lekplatser 500 500
TN Kajkanter Tidan 800

Gator och trafikbelysning

TN Broar, renovering 500 500 500
TN GC-väg samt trafikreglering enligt program 2 750 2 000 2 000
TN  - Statsbidrag -1 375 -1 000 -1 000
TN Trafikbelysning 200 200 200
TN Toppbeläggningar 1 500 1 500 1 500

Exploatering
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TN Bälteberga, nytt exploateringsområde 2 000 2 000
TN Yxan (Hägnelund) 1 000

Övrigt

TN Reserv förstudie, projektering 2 000 2 000 2 000

Summa Skattefinansierad verksamhet 92 375 145 475 128 700

VA-verk

VA Reservvattentäkt 1 500 2 500 1 000
VA VA-ledning Madängsholm-Tidaholm 1 500
VA Överföringsledning Folkabo 2 500 2 500
VA Exploateringsområde kv Yxan (Hägnelund) 1 000
VA Exploateringsområde Bälteberga 2 000 1 000
VA Överföringsledning avlopp Kungslena-Ekedalen* 500

Summa VA 8 500 6 000 1 000

Renhållningsenheten

Renhåll Deponiåterställning 500 500 500

Renhåll Sopbil 2 000

Renhåll Matavfall kärl 500 200 200

Renhåll Ombyggnad ÅVC 500

Renhåll Personalbyggnad 2 000

Renhåll Farligt avfall 700

Renhåll Rivning +Kallgarage/förråd 1000

Renhåll Grönt kort 500

Renhåll ÅVS 100 100 100

Summa Renhållning 6 300 2 300 800

Affärsdrivande 14 800 8 300 1 800

Totala investeringar 107 175 153 775 130 500

Investeringsutrymme ca 40 000 40 000 40 000

Lånefinansiering 67 175 113 775 90 500

 *Finansiering via VA 500
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/216

§ 3 Beslut angående förfrågan om arrende del av Karstorp 3:1

Sammanfattning av ärendet
Förfrågan har inkommit om möjlighet att arrendera del av fastigheten 
Tidaholm Karlstorp 3:1. Denna ägs till fullo av kommunen och är för 
närvarande utarrenderad till annan person än de som nu inkommit med 
förfrågan.

I komplettering till arrendeförfrågan framkommer uppgift om att kommunen 
enligt en muntlig överenskommelse ska ha tillåtit ägare till bostaden Karlstorp 
Ljungkullen att beta det område som förfrågan avser. Några uppgifter om att 
en dylik överenskommelse skulle ha träffats går dock ej att bekräfta hos 
kommunen. 

Allmänt gäller att en arrendator vid jordbruksarrende har ett besittningsskydd 
enligt tvingande regler i jordabalken. Att reglerna är tvingande innebär att det 
endast är i vissa i lagen reglerade undantagsfall som jordägaren antingen kan 
häva ett pågående arrendeavtal eller neka en förlängning av detta i samband 
med att det gamla löper ut.

Den del av fastigheten Karlstorp 3:1 som förfrågan avser är sedan mer än tio 
år tillbaka utarrenderad såsom jordbruksarrende till annan person. Avtalet 
förnyades under hösten 2017 med ny arrendetid fram till och med 31 
december 2022.

Vid förlängningstillfället i november 2017 fanns ingen möjlighet att neka en 
förlängning i och med arrendatorns lagstadgade besittningsskydd. Ingenting 
har därefter inträffat som skulle innebära en möjlighet att häva arrendeavtalet. 
Slutsatsen är därför att den nuvarande arrendatorn har nyttjanderätt till den 
del av fastigheten som förfrågan berör. I och med detta saknar kommunen 
såsom jordägare helt möjlighet att upplåta denna till annan arrendator.

Således bör förfrågan om arrende riktas till nuvarande arrendator. Denne har i 
så fall viss möjlighet att i andra hand upplåta arrende av önskad mark. Att 
märka är dock att kommunen som jordägare och i enlighet med arrendeavtalet 
ska medge en sådan andrahandsupplåtelse.

Kommunen saknar möjlighet att genom arrendeavtal upplåta nyttjanderätt till 
den mark som förfrågan avser.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan angående arrende del av Karstorp 3:1, 

utredningssekreterare Thomas Lindberg, 2018-01-02
 Aktuellt arrendeavtal rörande del av Karstorp 3:1 med flera, kontrakts-

datum 2017-11-01
 Komplettering till ovan förfrågan, inkommen 2017-11-30
 Förfrågan om arrende av mark, inkommen 2017-11-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta föreslå tekniska 

nämnden att besluta avslå förfrågan om att arrendera del av Tidaholm 
Karstorp 3:1.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta föreslå tekniska 

nämnden att besluta avslå förfrågan om att arrendera del av Tidaholm 
Karstorp 3:1.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-02

Ärendenummer
2017/216 Tekniska nämnden

 
Thomas Lindberg    
0502-60 60 82
thomas.lindberg@tidaholm.se

Förfrågan angående arrende del av Karstorp 3:1

Ärendet
Förfrågan har inkommit om möjlighet att arrendera del av fastigheten 
Tidaholm Karlstorp 3:1. Denna ägs till fullo av kommunen och är för 
närvarande utarrenderad till annan person än de som nu inkommit med 
förfrågan.

Beslutsunderlag
 Förfrågan om arrende av mark, inkommen 2017-11-03
 Komplettering till ovan förfrågan, inkommen 2017-11-30
 Aktuellt arrendeavtal rörande del av Karlstorp 3:1 med flera, 

kontraktsdatum 2017-11-01

Utredning
I komplettering till arrendeförfrågan framkommer uppgift om att kommunen 
enligt en muntlig överenskommelse ska ha tillåtit ägare till bostaden Karlstorp 
Ljungkullen att beta det område som förfrågan avser. Några uppgifter om att 
en dylik överenskommelse skulle ha träffats går dock ej att bekräfta hos 
kommunen. 

Allmänt gäller att en arrendator vid jordbruksarrende har ett besittningsskydd 
enligt tvingande regler i jordabalken. Att reglerna är tvingande innebär att det 
endast är i vissa i lagen reglerade undantagsfall som jordägaren antingen kan 
häva ett pågående arrendeavtal eller neka en förlängning av detta i samband 
med att det gamla löper ut.

Den del av fastigheten Karlstorp 3:1 som förfrågan avser är sedan mer än tio 
år tillbaka utarrenderad såsom jordbruksarrende till annan person. Avtalet 
förnyades under hösten 2017 med ny arrendetid fram till och med 31 
december 2022.

Vid förlängningstillfället i november 2017 fanns ingen möjlighet att neka en 
förlängning i och med arrendatorns lagstadgade besittningsskydd. Ingenting 
har därefter inträffat som skulle innebära en möjlighet att häva arrendeavtalet. 
Slutsatsen är därför att den nuvarande arrendatorn har nyttjanderätt till den 
del av fastigheten som förfrågan berör. I och med detta saknar kommunen 
såsom jordägare helt möjlighet att upplåta denna till annan arrendator.

Således bör förfrågan om arrende riktas till nuvarande arrendator. Denne har i 
så fall viss möjlighet att i andra hand upplåta arrende av önskad mark. Att 
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märka är dock att kommunen som jordägare och i enlighet med arrendeavtalet 
ska medge en sådan andrahandsupplåtelse.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Kommunen saknar möjlighet att genom arrendeavtal upplåta nyttjanderätt till 
den mark som förfrågan avser.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta föreslå tekniska 

nämnden att besluta avslå förfrågan om att arrendera del av Tidaholm 
Karlstorp 3:1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/219

§ 4 Beslut angående remiss gällande kultur-, fritids- och 
idrottspolitiska riktlinjer

Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ” Riktlinje för kultur, 
idrott och fritid i Tidaholms kommun”. Riktlinjen har efter beslut av Kultur- och 
fritidsnämnden på remiss översänts till övriga nämnder med önskemål om 
yttrande senast 31 januari 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat en väl genomarbetad riktlinje med 
syfte att bland annat stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för 
kommunens invånare, både i föreningsliv som i egna aktiviteter. Även 
kulturella aktiviteter och evenemang omfattas av riktlinjen där exempelvis alla 
människors lika värde framlyfts och att det innebär att alla i största mån ska 
ges möjlighet till att delta i dessa.

På ett mer övergripande plan ska riktlinjen möjliggöra för ökade förutsättningar 
till integration, demokrati och jämställdhet i samhället samtidigt som Tidaholm 
blir en attraktiv kultur- och fritidskommun för alla.

Utifrån tekniska nämndens verksamhetsområde berör riktlinjen främst 
tillgänglighetsfrågor i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler 
men även möjlighet till en kreativ fritid genom goda lekplatser, bra platser för 
såväl spontanidrott som organiserad dito.

Nyckelorden i riktlinjen är samarbete mellan kommun och olika aktörer i 
civilsamhället runtomkring. I detta torde även ligga ett behov av ett väl 
utvecklat och gott samarbete internt inom kommunen mellan olika 
förvaltningar för att uppnå de delar av riktlinjen som kommunen svarar för.

Utredningens slutsatser i ärendet
Inför planering, utformning, om- eller tillbyggnad av lokaler eller offentliga 
platser eller rum såsom parker eller lekplatser är det av vikt att tekniska 
förvaltningen har en dialog med andra involverade förvaltningar för att tillse att 
riktlinjens intentioner i största möjliga mån kan tillgodoses.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Svar på remiss”, utredningssekreterare Thomas 

Lindberg, 2018-01-02
 Idrottspolitiskt handlingsprogram
 Riktlinje för kultur, idrott och fritid i Tidaholms kommun
 Beslut i Kultur- och fritidsnämnden, 2016/111

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta att tekniska 

nämnden beslutar att remissen är besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

lämna remissvar i enlighet med slutsatser enligt ovan, i övrigt inget att 
erinra.

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-19
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2016/111

§ 106 Beslut om Kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje har tagits fram av 
projektledare Lars-Uno Olausson. Under processen har arbetsgrupper med 
representanter från föreningslivet med förankring i både kultur- och idrottsliv 
engagerats för att samla synpunkter och inspel från dessa grupper som 
kommer att beröras av riktlinjen.

Kultur- och fritidsnämnden har under flera tillfällen tagit del av 
utvecklingsarbetet med riktlinjen och har även deltagit i workshops för att 
komma ta processen vidare.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2017 ”Beslut om 

kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att skicka ut 

riktlinjen på remiss för yttrande till övriga nämnder.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka ut riktlinjen på remiss för 

yttrande till övriga nämnder, föreningsliv och andra berörda aktörer. 
Yttrande ska ha inkommit till kultur- och fritidsnämnden senast 2018-
01-31.

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och idrottsföreningar
Riktlinjens referensgrupper
Deltagare vid riktlinjens inledande workshop
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Förord

Syfte och struktur
Denna riktlinje syftar till att ta ett helhetsgrepp om kommunens verksamhet inom och 
stöd till kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Riktlinjen utgår ifrån en helhetssyn på 
människan. Det handlar om allas behov av samvaro, sammanhang och utveckling. 

Efter en övergripande inledning är riktlinjen uppdelad i ett kulturpolitiskt avsnitt och ett 
idrotts-/fritidspolitiskt avsnitt. 

Inom respektive avsnitt behandlas mål och strategier samt arenor och aktörer.

Arbetsgång
Riktlinjen är ett politiskt dokument och har arbetats fram av kultur- och fritidsnämnden, 
vilken enligt nämndens reglemente uppbär huvudansvaret för området. Inför starten av 
arbetet genomfördes workshops med representanter från kommunens idrotts- och 
kulturföreningar, med barn och unga liksom ansvarig nämnds politiker. Efter att ett 
första utkast tagits fram har en referensgrupp bildats med representanter från föreningar, 
organisationer och andra intressenter som berörs av riktlinjen.

Status
Den kultur-, idrotts- och fritidspolitiska riktlinjen tar sin utgångspunkt i Tidaholms 
kommuns vision:

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar 
trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag.
Tidaholms kommun ska vara trygg, säker och trivsam att bo, vistas och verka i. 
Omtanke för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår 
gemensamma framtid är vår ledstjärna i vardagen.
Vi vill ge samma möjligheter för alla invånare och tror att samverkan mellan 
samhällets aktörer är vägen till framgång. Nyfikenhet, gemensamt ansvar och 
samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer, 
föreningar och lokala företag ger förutsättningar för handlingskraft och utveckling 
för invidider såväl som för företag.

Riktlinjen som verktyg
Riktlinjen är ett politiskt styrdokument som anger inriktningar och mål för området och 
ska vara vägledande vid framtagande av till exempel handlingsplaner, 
verksamhetsbeskrivningar, taxor och bidragsbestämmelser, samt i den operativa 
verksamheten.

60



3

Inledning
Tidaholms kommun har en hög andel föreningsanslutna medborgare och ett rikt 
föreningsliv. Föreningarna spelar en stor roll för såväl kommunens utveckling som 
livskvalitén för invånarna. Föreningslivet är dessutom en viktig aktör vad det gäller 
demokratisk fostran.

Det finns ett antal grundläggande värderingar som ska genomsyra all den verksamhet 
som kommunen bedriver och stödjer inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet, nämligen:

Alla människors lika värde - Folkbildning - Folkhälsa - Demokrati - Tillgänglighet
Kultur-, idrotts- och fritidsverksamheterna i Tidaholms kommun ska utformas med 
medborgarna och deras behov i centrum precis som anges i kommunens vision. De ska 
ge möjlighet till samvaro, sammanhang och utveckling. Bara genom nära dialog med 
medborgarna och deras föreningar kan vi utveckla våra verksamheter på ett bra sätt, 
varför vi ansvarar för att skapa möjlighet till sådan dialog.

Alla människor har lika stort värde och ska ha samma möjligheter till utveckling och 
självförverkligande oavsett förutsättningar. Detta är lika viktigt inom kulturen som 
idrotten och fritiden. Därför ska verksamheten särskilt beakta frågor om tillgänglighet 
utifrån diskrimineringsgrunderna och ett socioekonomiskt perspektiv.

Genom att bedriva en aktiv kultur-, idrotts- och fritidspolitik, med möjlighet till 
delaktighet, meningsfullhet, trygghet, utveckling och förnyelse, ökar Tidaholm sin 
attraktionskraft. Vi ser möjligheter till utveckling genom större samverkan mellan såväl 
befintliga föreningar/organisationer som föreningsliv och kommunen. 

Vi kan idag se en förändring över tid av människors aktivitetsvanor och krav på 
tillgänglighet. Man går från hälsofrämjande föreningsaktiviteter till individuella val och 
yttringar. Detta gör att Tidaholms kommun ständigt behöver utveckla kultur-, idrotts- 
och fritidsverksamheten.

Vi ska arbeta för att ge plats åt det nya, det unga, det inte redan etablerade, det oprövade 
och utmanande. Här har kommunen ett särskilt ansvar som möjliggörare och stöd, såväl 
som medaktör som ekonomiskt. 

Vi vill att Tidaholm ska vara en spännande kultur-, idrotts- och fritidskommun där alla 
ges möjlighet att delta och växa.

Tidaholms kommuns stöd och engagemang för föreningslivet grundar sig i en insikt om 
föreningslivets betydelse för en god folkhälsa, demokratiutveckling och en god folkbildning.

Att deltaga i såväl fysiska som kulturella aktiviteter stärker dig som individ  och leder 
till social och personlig utveckling. 

- Den fysiska aktiviteten behöver vi för att orka leva ett aktivt liv och ta del av 
den mängd olika aktiviteter och företeelser som möter oss i vår vardag. 

- Den kulturella aktiviteten behöver vi för att utveckla vår kreativitet och vår 
förmåga till nya infallsvinklar.

En aktiv fritid ökar barns och ungdomars möjligheter att klara sina studier och ger 
förutsättningar för en god hälsa genom livet. Det är också barns rättighet att kunna 
utvecklas genom kultur, fritid, lek, vila och genom delaktighet.

Demokratiutveckling och folkbildning får vi främst genom föreningslivets demokratiska 
uppbyggnad och individers möjlighet till skolning i praktisk demokrati. Man får lära sig 
ta ansvar för både sig själv och sina kamrater, man får ledaruppdrag och utbildning samt 
kan medverka i demokratiska processer.
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Kultur på lika villkor
Kulturlivet ska präglas av en öppenhet vad gäller uttrycksformer. Vi ska säkerställa att 
alla grupper i samhället har tillgång till kultur på lika villkor. Här spelar föreningslivet 
och folkbildningen en viktig roll.

Våra kulturverksamheter ska komma hela kommunen till del och kulturutbudet ska 
innehålla såväl bredd som djup. Vid sidan om sin utvecklande uppgift har kulturen också 
en identitetsskapande funktion. Det är därför viktigt att påminna om det sammanhang vi 
lever i och värna om vårt kulturarv. Här handlar det bland annat om att slå vakt om det 
unika kulturarv vi har i kommunen till följd av vår historia som bruksort.

Inom Tidaholms kommun kanaliseras en stor del av det ekonomiska stödet till 
kulturföreningar via studieförbunden. De har ett väl utvecklat kontaktnät och fungerar 
som en samordnade funktion i det lokala kulturlivet. De möjliggör samverkan på ett 
naturligt sätt, vilket är en av kommunens målsättningar för ett maximalt nyttjande av 
politikområdets begränsade resurser.

Mål och strategier - kultur
Kultur för alla

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken:

- främja alla möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

- främja kulturella och kreativa näringar

Tidaholms kommun har ett varierat kulturliv. Här finns inslag som vuxit fram ur den 
tidigare industrihistorien, litografi och bilindustri, här finns ett rikt musikliv med en 
aktiv kommunal kulturskola som rekryteringsbas. Även dans och drama spelar en viktig 
roll i kulturskolans verksamhet. Revyn har sin givna roll i det lokala kulturlivet.

Den övervägande delen av det lokala kulturlivet utgår från föreningslivet. Kommunen 
fungerar som en samordnande kraft utöver de fasta kommunala verksamheter i form av 
bibliotek, museum och kulturskola.

 Kommunen ska ta tillvara, samverka med och stödja de frivilliga och ideella 
krafter som finns inom kulturlivet.

 Kommunen ska genom sitt kontaktnät och sin kunskap vara en möjliggörare och 
lots för såväl det kulturliv som organiseras via föreningar/organisationer som 
individuella utövare.
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 Kulturföreningar med kommunalt stöd bör bedriva verksamhet i lokaler som 
är tillgängliga. Lätt åtgärdade tillgänglighetshinder ska undanröjas och 
åtgärdas.

 Särskilda satsningar ska ge möjlighet till ett utökat kulturutbud för äldre, 
såväl om man bor kvar hemma som om man har flyttat in på ett äldreboende.

 Lokaler med kommunalt stöd ska vara tillgängliga för uthyrning till allmänheten 
och vara en lokal mötesplats.  

 Det är viktigt att samverka med regionens olika kulturinstitutioner och med 
aktörer utanför kommunens gränser i syfte att utveckla kulturen lokalt.

Barnkultur
Barn har rätt till kultur. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
ger en universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela 
världen. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter, där alla mellan 0 
och 18 år räknas som barn. 
Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter. 
Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, 
dans, film och litteratur. De har även rätt att själva producera kultur i olika former. 
All verksamhet som är riktad till barn ska verka i en drogfri miljö.

I Tidaholms kommun ska, utifrån barn- och ungdomskulturplanen:

 barn ha rätt till ett varierat utbud av kulturupplevelser under hela sin uppväxt

 ha till uppgift att främja barns läsande genom litteratur ska vara tillgänglig i 
barnets närmiljö och läsandet ska göras till en lustfylld upplevelse

 barn ges möjlighet att själva prova på olika former av skapande under hela sin 
uppväxt

 ett nära samarbete, genom skolkulturgruppen, mellan kommunens förskolor och 
grundskolor och kulturens aktörer främjas i syfte att integrera kulturen i barnens 
vardag
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Ungdomskultur
Alla ungdomar har rätt att ta del av och uppleva kultur som en del i sin personliga 
utveckling. Ungdomar har rätt att själva prova på och utöva olika former av kultur. 
Kulturen ska underhålla och försköna, men även utmana och provocera. 
Genom kulturen ges ungdomar möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka nya 
nyanser i tillvaron. Kulturen bidrar till att främja kreativa sidor, vilket kan ha en 
positiv inverkan på andra områden i livet. 
All verksamhet riktad till ungdomar ska verka i en drogfri miljö.

I Tidaholms kommun ska:

 ungdomar möta kultur i alla de olika miljöer där de befinner sig

 ungdomar kontinuerligt möta professionell kultur och ges ledning på vägen in i 
vuxenkulturen

 ungdomar ges möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter genom olika 
kulturyttringar såsom litteratur, musik, dans, teater, film och konst

 ungdomars sätt att uttrycka sig tas på allvar och ges möjlighet till offentligt 
genomslag genom att kommunen tillhandahåller utställningsytor och scener

 föreningar ges möjlighet att medverka på fritidsdagar i skolan för att 
informera om sin förening samt inspirera barn och ungdomar till 
fritidsaktiviteter

 ungdomars läsande främjas och stöds genom att litteratur, som inte bara är 
underhållande utan även utmanande och provocerande, görs tillgänglig

 kommunens gymnasieskola bör bedriva ett nära samarbete med 
kulturinstitutionerna i syfte att integrera kulturen i ungdomarnas vardag

 stödet till ungdomars egna initiativ inom kulturområdet ska utformas med 
lyhördhet för deras behov och särskilda villkor

Aktörer med kommunalt stöd
Kulturföreningar
De ideella föreningarna i Tidaholm utgör basen i kulturverksamheten. Det är därför 
viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att utveckla 
förutsättningarna för deras verksamheter i hela kommunen.

De kommunala bidragen avser att främst uppmuntra och stödja utveckling av 
föreningars ungdomsverksamhet. Inom kulturområdet ska speciellt fokus riktas 
gentemot föreningar med en framväxande ungdomsverksamhet eller verksamhet som är 
generationsöverskridande. Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla 
ska kunna delta oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller religion.

Ambitionen är att kulturföreningar ska verka för att barns och ungdomars 
kulturutövande ska vara lekfullt och allsidigt samt vara helt befriat från urval och 
utslagning. Föreningen ska ta hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och 
utvecklingstakt.
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 Kommunen ska främst stötta föreningar med ungdomsverksamhet där alla har 
rätt att delta på lika villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller religion

 Kommunen ska på olika sätt stimulera kulturföreningar att bedriva verksamhet 
som riktar sig till barn och unga

 Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i 
samhället, som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet

 Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för 
generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att 
inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet

Arrangörsföreningar
Tidaholm har flera aktiva arrangörsföreningar som svarar för en stor del av det 
professionella kulturutbud som erbjuds på olika scener i kommunen.

 Kommunen ska stödja och samarbeta med föreningslivet i syfte att utveckla och 
bredda kulturlivet

 Föreningar som bidrar till förnyelse av kulturutbudet och som arbetar aktivt för 
att nå ut till nya publikgrupper ska främjas

 Verksamhet riktad mot barn och unga ska prioriteras

Det fria kulturlivet
Kommunen ska underlätta för professionella kulturutövare att verka i kommunen genom 
att visa öppenhet för ny teknik och nya konstformer, stimulera till ökad bredd, mångfald 
och främja gränsöverskridande möten.

Konstnatten är ett utmärkt exempel på detta. Här ges såväl professionella som andra 
utövare en möjlighet att såväl samverka som visa upp sig för en stor publik. Tidaholms 
kommun fungerar här som samordnare och inspiratör tillsammans med den ideella 
organisation som står bakom Konstnatten.

Magasinet på Turbinhusön är en annan plats där fria konstgrupper får en möjlighet till 
publikt läge. Här arrangeras också elevutställningar av olika slag.

 Kommunen ska vara en möjliggörare genom att upplåta fria utställningsytor i 
kommunala lokaler 

 Kommunen ska vara en möjliggörare genom att vara en samordnare och 
kontaktlänk för det fria kulturlivet

 Kommunen ska var en inspiratör genom att avsätta medel för korta projekt 
riktade till allmänheten som möjliggör för utövare att nå en bredare publik
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Lätt att vara aktiv i hela Tidaholms kommun
Sunda vanor som vuxen leder till ett friskare och längre liv. Hälsosamma vanor 
grundläggs visserligen i unga år, men kommunen måste arbeta aktivt med att främja 
utvecklande, välbefinnande och glädjefyllda aktiviteter även bland vuxna.

 Det ska skapas förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med inslag av 
kultur och upplevelser

 Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att stimulera 
invånarnas öppenhet mot nya kulturella uttryckssätt

 Kulturen ska få sin naturliga plats i bostadsområden och samhällen via 
spännande utformning av parker och grönområden med konstnärlig utsmyckning

Kulturen som attraktionskraft
Kulturen är viktig för en kommuns attraktionskraft. Vi har ett mångsidigt föreningsliv 
som skapar upplevelser och ger en stark attraktionskraft till Tidaholms kommun. 

Utbudet innehåller både bredd och djup. Tillsammans med initiativrika och engagerade 
föreningar och enskilda personer skapas ett kreativt, rörligt och spännande samhälle att 
bo och verka i.

Vi har under åren kunnat se hur föreningslivet på olika sätt skapat aktiviteter som lockat 
många besökare till staden. Att samverkan mellan olika parter ger möjlighet till 
kraftssamlingar ser vi flera exempel på.

Djup finns inom den litografiska konsten, som lockar besökare och utövare från hela 
världen med intresse för denna konstart.

Ett rikt och öppet kulturliv är viktigt när människor bestämmer sig för var de ska sätta 
bo. Tidaholm kan självklart inte mäta sig med de större städerna vad det gäller utbud, 
men kan konkurrera i möjligheten att själv få delta i kulturlivet. Vårt geografiska läge 
ger goda möjligheter att ta del av kulturlivet i Skövde, Jönköping, Vara eller Göteborg 
inom rimligt pendlingsavstånd.

Även för etablering av verksamhet är det lokala kulturlivet viktigt. En etablering görs 
ofta efter en ingående analys och utvärdering där inte bara mark, lokaler och kompetens 
på orten avgör utan också möjligheter för anställda att ha ett rikt liv utanför 
arbetsplatsen. Såväl kultur som idrott genererar dessutom målmedvetna individer som 
ofta kan omsätta sina kvalitéer från replokal och scen till arbetslivet i form av 
målmedvetenhet och lagarbete.
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Idrott på lika villkor
Idrottslivet spelar en stor roll i många kommuninvånares liv. I förhållande till sin storlek 
har Tidaholm genom åren nått stora framgångar såväl inom lag som individuell idrott. 
Detta har inspirerat till ett stort och viktigt engagemang.

Barns och ungdomars fritid ska prioriteras, då goda vanor ofta grundläggs i unga år och 
tenderar att prägla oss genom hela livet. Eftersom vår hälsa är beroende av både fysiskt 
och psykiskt välbefinnande är det viktigt att vår livsmiljö erbjuder goda möjligheter till 
rörelse, i form av såväl organiserad idrott som spontanidrott. 

Utöver ett ändamålsenligt utbud av anläggningar av god kvalitet ska kommunen också 
skapa ytor för lek, rekreation och motion. 

En viktig roll spelar föreningslivet som utöver verksamheten i sig förmedlar, särskilt till 
barn och ungdomar, viktiga färdigheter i samarbete och medbestämmande. Då detta 
ytterst är grunden för vårt demokratiska samhälle ska föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet kunna ta del av kommunalt stöd. Kommunen ska föra en öppen 
dialog med föreningslivet för att på bästa sätt kunna möta deras behov.

Vi ska också arbeta särskilt för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning 
kan ta del av kommunens aktiviteter. Kommunen ska aktivt verka för att kommunala 
medel fördelas på ett så jämställt sätt som möjligt.

En viktig del av kommunens bidragsgivning till idrottsföreningarna kanaliseras också 
via det stöd som SISU Idrottsutbildarna erhåller. De har ett väl utvecklat kontaktnät och 
fungerar som en samordnade funktion i det lokala föreningslivet i nära samarbete med 
förvaltning och nämnd. De möjliggör samverkan på ett naturligt sätt, vilket är en av 
kommunens målsättningar för ett maximalt nyttjande av politikområdets begränsade 
resurser.

Från triangel till rektangel är målet för svensk idrotts utvecklingsmodell. Det handlar 
om att få människor att röra på sig under hela sin livstid oavsett ambitionsnivå. En del 
väljer att vara en del av idrottsrörelsen, andra väljer att genomföra sina fysiska 
aktiviteter utanför densamma.
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Mål och strategier –  Idrott
Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla 
all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet 
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 
verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön 
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att 
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot 
fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som 
utanför idrottsarenan.
*Riksidrottsförbundet

Barns idrott
Till barnidrott räknas, utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer, alla aktiviteter för barn 
upp till 12 års ålder.

Alla barn har rätt att i egen takt och efter egen förmåga ägna sig åt lek och idrott. Barn 
ska ha möjlighet att leka och prova på olika idrotter för att utveckla kreativitet och 
allsidig motorik samt grundlägga ett intresse att delta i fysisk aktivitet. Genom 
organiserade fritidsverksamheter lär sig barn att samspela med andra och att vara 
delaktiga i ett sammanhang, något som ger dem viktiga färdigheter att använda under 
hela livet.

 Barns idrottande ska vara helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. 
Alla barn ska på lika villkor uppmuntras att efter eget intresse och egen förmåga 
delta i olika idrotter

 Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva idrottsverksamheter, 
vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider, övriga resurser 
och ha genomslag vid planeringen av investeringar

 Föreningar ska ges möjlighet att informera om sin verksamhet inom skolan 
för att inspirera barn till fritidsaktiviteter
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Ungdomars idrott
Till ungdomsidrott räknas, utifrån Riksidrottsförbundets riktlinjer, alla aktiviteter för 
ungdomar mellan 13-18 års ålder.

Det ska finnas utrymme för ungdomars individuella skillnader och att alla får delta efter 
sin förmåga. Viktigast är att alla som vill får vara med, både de vill ”satsa” och de som 
bara vill utöva sin idrott. Ledarens roll är att stödja utövaren till att utvecklas i sin takt. 

Ungdomar ska uppmuntras till fysisk aktivitet i syfte att grundlägga goda och 
hälsosamma vanor som man bär med sig in i vuxenlivet. Det ska finnas naturliga och 
drogfria miljöer för ungdomar att träffas och umgås i runt om i hela kommunen. 

All verksamhet riktad till barn och ungdomar ska verka i en drogfri miljö. 

 Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, 
vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider, övriga resurser 
och ha genomslag vid planeringen av investeringar

 Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska också ha 
möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga sina idéer

 Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska 
tillvaratas. Det ska utvecklas former för att ta tillvara barns och ungdomars 
åsikter och idéer i utvecklingen av kommunen

 Föreningar ska ges möjlighet att informera om sin verksamhet inom skolan 
för att inspirera ungdomar till fritidsaktiviteter

Idrott- och fritidsföreningar har också en viktig roll att som folkrörelser föra vidare de 
demokratiska grundvärden på vilka vårt samhälle vilar. Här ingår också en skolning i de 
demokratiska arbetsformer som ska prägla de föreningar som erhåller kommunalt stöd.

 Barn och ungdomar ska ha inflytande i verksamheten och vara delaktiga i 
beslut

 Ungdomar ska ges möjlighet att vara representerade i föreningarnas 
styrelsearbete

Aktörer med kommunalt stöd - idrott
Idrottsföreningar
De ideella föreningarna i Tidaholm utgör basen i idrotts- och fritidsverksamheten. Det är 
därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att 
utveckla förutsättningarna för deras verksamheter.

De kommunala bidragen avser främst att stödja föreningarnas ungdomsverksamhet. 
Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett 
ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller religion. Föreningarna ska arbeta aktivt med grundläggande idrottsliga 
värderingar, såsom rent spel och god kamratskap.

Idrottsföreningar ska verka för att barnens idrottsutövande ska vara lekfullt och allsidigt 
samt vara helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning samt bygga på barnens 
egna behov och förutsättningar. Med barnidrott menar vi aktiviteter upp till 12 års ålder 
och ungdomsidrott avser 13-18 års ålder. Föreningen ska se till att övergången mellan 
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barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, 
förutsättningar och utvecklingstakt.

Föreningarna ska också tillse att barns och ungdomars åsikter och synpunkter på 
verksamheten kan komma fram. Detta ska ske genom att barn och ungdomar får 
inflytande på föreningens verksamhet. Ungdomar ska dessutom uppmuntras att vara 
delaktiga i föreningens styrelsearbete och beslut.

Föreningens verksamhet ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns 
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen 
ha hög prioritet. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare man rekryterar är 
lämpade för att arbeta med barn och ungdomar.

 Kommunen ska stötta föreningar med ungdomsverksamhet 

 Kommunen ska stötta föreningar med egna anläggningar och 
ungdomsverksamhet 

 Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i samhället, 
som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet

 Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för 
generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att 
inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet

Lätt att vara aktiv i Tidaholm
Sunda vanor som vuxen leder till ett friskare och längre liv. Hälsosamma vanor 
grundläggs visserligen i unga år, men kommunen måste arbeta aktivt med att främja 
sådana vanor även bland vuxna.

 Det ska skapas förutsättningar för människor att leva ett aktivt liv med inslag av 
motion och idrott samt hälsosamma vanor i övrigt

 Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att förbättra 
människors hälsovanor

 Det bör skapas goda möjligheter till motion, spontan och organiserad idrott i 
bostadsområden och andra närområden såsom kring idrottsanläggningar, cykel- 
och promenadstråk liksom skolor

 Vid all framtida byggnation bör samhällsplaneringen omfatta utformningen av 
ytor för idrott och hälsa som en väsentlig aspekt

Idrottens och hälsans attraktionskraft
Genom framgångsrika föreningar och bra anläggningar kan kommunen öka sin 
attraktionskraft både mot invånare, näringsliv och besökare. Större breddarrangemang, 
lockar många besökare till kommunen och bidrar till utveckling av såväl det lokala 
föreningslivet liksom kommunen som helhet. 

Inte minst det lokala näringslivet i form av boendeanläggningar, restauranger och 
dagligvarubutiker har en direkt utväxling av dessa aktiviteter. Även övrig handel och 
service kan se positiva effekter i form av ökad omsättning.

 Kommunen ska vara föreningarna behjälpliga vid större arrangemang och 
tävlingar som ökar intresset för Tidaholm
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 Kommunen ska fungera som en pålitlig och aktiv samarbetspartner

 Kommunen ska ha välskötta och ändamålsenliga anläggningar

 Kommunen ska inspirera till fler arrangemang som främjar såväl föreningarnas 
som kommunens utveckling
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Fritid på lika villkor
Möjligheten till en aktiv fritid är en viktigt del av många kommuninvånares liv. 
Tidaholms kommun har stora möjligheter att erbjuda ett innehållsrikt och 
folkhälsofrämjande fritidsliv. Naturen finns alltid nära oavsett var i kommunen du bor. 
Hellidsberget med sina stigar, motions- och skidspår, slalombacke samt utegym ger 
möjligheter till fysiska aktiviteter utan krav på föreningstillhörighet frö alla åldrar.

Barns och ungdomars fritid ska prioriteras, då goda vanor ofta grundläggs i unga år och 
tenderar att prägla oss genom hela livet. Eftersom vår hälsa är beroende av både fysiskt 
och psykiskt välbefinnande är det viktigt att vår livsmiljö erbjuder goda möjligheter till 
såväl kulturupplevelser som rörelse, som spontanidrott liksom möjligheten att vistas i 
skog och mark. 

Utöver ett ändamålsenligt utbud av anläggningar och offentlig utsmyckning av god 
kvalitet ska kommunen också skapa ytor för lek, rekreation och motion. Barn och 
ungdomar bör ha tillgång till olika mötesplatser för spontana fritidsaktiviteter.

Vi ska också arbeta särskilt för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning 
kan ta del av kommunens fritidsliv. Kommunen ska aktivt verka för att kommunala 
medel fördelas på ett så jämställt sätt som möjligt.

Vi kan idag se en förändring över tid av människors motionsvanor och krav på 
tillgänglighet samt utbud av hälsofrämjande aktiviteter, bort från föreningsaktiviteter till 
dagens individuella val och yttringar. Detta ställer nya krav på flexibilitet också för 
Tidaholms kommun.

Mål och strategier –  Fritid
En aktiv fritid är av betydelse för kommunens invånare i alla åldrar. Självorganiserade 
fritidsverksamheter växer i omfattning och är värdefulla komplement till ett rikt 
föreningsliv. Det är viktigt att kommunen hittar former för stöd och utveckling också av 
icke-föreningsdrivna verksamheter. Kommunen ska var en möjliggörare även i detta 
sammanhang.

Den demografiska utvecklingen kommer att resultera i ett ökat antal äldre medborgare. 
Ur folkhälsoperspektiv är det kostnadseffektivt att investera pengar i en förbättrad 
livsstil för äldre. Fysisk och kulturell aktivitet minskar risken för sjukdomar.  

För barn och ungdom är närhet till lekplatser och ytor för spontanidrott särskilt viktiga. 
Möjligheterna till samverkan föreningsliv – skola med offentligt stöd ska tas tillvara. 
Utvecklingen av spontanidrottsplatser i anslutning till skolor och andra samlingsplaster 
ger möjligheter såväl under skoltid som på annan tid för fysisk aktivitet.

Ungdomars livsstilsfrågor inklusive förhållningsätt till droger står högt på dagordningen. 
Därför är det viktigt med en fritidsverksamhet som kan uppmuntra ungdomar till en 
livsstil där droger av olika slag väljs bort.

Barns fritid
Alla barn har rätt att i egen takt och efter egen förmåga ägna sig åt lek, kultur och idrott. 
Barn ska ha möjlighet att leka och prova på olika aktiviteter för att utveckla kreativitet 
och allsidig motorik samt grundlägga ett intresse att delta i eller själv utöva olika 
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aktivitet. Att redan i tidig ålder få vana av fritidsaktiviteter av olika slag ger en god 
förutsättning för ett hälsosamt liv. Det blir en naturlig del av livet.

 Möjlighet till aktiviteter ska alltid finnas i barns närmiljö. Detta kan ta sig olika 
uttryck, som utveckling av grönområden, lekplatser, spontanidrottsplatser och 
gemensamhetslokaler. Detta gäller även utformningen av miljön kring förskolor 
och skolor

 Kommunens lekplatser bör utformas så, att de öppnar upp för spontan lek som 
utvecklar barns kreativitet och motoriska färdigheter

 Barn ska ges möjlighet att möta och utöva kulturyttringar i olika former under 
sin tidiga uppväxt för att väcka intresse för kulturella aktiviteter och upplevelser

Ungdomars fritid
Ungdomar ska uppmuntras till kulturell och fysisk aktivitet i syfte att grundlägga goda 
och hälsosamma vanor som man bär med sig in i vuxenlivet. 

Det ska finnas naturliga och drogfria miljöer för ungdomar att träffas och umgås i runt 
om i hela kommunen. Kommunen ska också skapa mötesplatser för ungdomar med olika 
intresse, konst, musik, teater, film, dans, motorfordon med mera. Dessa mötesplatser – 
arenor – ger underlag för ett utbrett kontaktnät med andra intresserade ungdomar, vilket 
kan skapa underlag för en musik-, teater-, dans- eller konstgrupp, en filmklubb, 
motorgård för unga och så vidare.

All verksamhet riktad till ungdomar ska verka i en drogfri miljö. 

 Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamheter, 
vilket ska inverka på fördelningen av resurser och ha genomslag vid 
planeringen av investeringar

 Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska också ha 
möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga sina idéer

 Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska 
tillvaratas. Det ska utvecklas former för att ta tillvara barns och ungdomars 
åsikter och idéer i utvecklingen av kommunen

Aktörer med kommunalt stöd - Fritid
Fritidsföreningar
De ideella föreningarna i Tidaholm utgör basen i fritidsverksamheten. Det är därför 
viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att utveckla 
förutsättningarna för deras verksamheter.

De kommunala bidragen avser främst att stödja föreningarnas ungdomsverksamhet, men 
också att möjliggöra nyttjande av fritidsanläggningar för en bred allmänhet. 

Föreningarna ska också tillse att barns och ungdomars åsikter och synpunkter på 
verksamheten kan komma fram. Detta ska ske genom att barn och ungdomar får 
inflytande på föreningens verksamhet. Ungdomar ska dessutom uppmuntras att vara 
delaktiga i föreningens styrelsearbete och beslut.
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Föreningens verksamhet ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns 
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen 
ha hög prioritet. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare man rekryterar är 
lämpade för att arbeta med barn och ungdomar.

 Kommunen ska stötta föreningar med ungdomsverksamhet 

 Kommunen ska stötta föreningar med egna anläggningar och 
ungdomsverksamhet

 Kommunen ska stötta föreningar som vänder sig till andra grupper i samhället, 
som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet

 Kommunen ska stötta föreningar som skapar mötesplatser för 
generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att 
inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet

Lätt att vara aktiv i Tidaholm
Sunda vanor genom hela livet leder till ett friskare och längre liv. Hälsosamma vanor 
grundläggs i unga år, men kommunen måste arbeta aktivt med att främja sådana vanor 
även bland vuxna.

 Det ska skapas förutsättningar för alla kommuninvånare att leva ett aktivt liv 
med inslag av kultur, motion och idrott samt hälsosamma vanor genom hela livet

 Kommunen ska aktivt uppmuntra arrangemang som bidrar till att förbättra 
människors hälsovanor

 Det bör skapas goda möjligheter till motion, spontan och organiserad idrott i 
bostadsområden och andra närområden såsom kring idrottsanläggningar, cykel- 
och promenadstråk liksom skolor

 Vid all framtida byggnation bör samhällsplaneringen omfatta utformningen av 
ytor för idrott och hälsa samt konstnärlig utsmyckning som en väsentlig aspekt

Fritidens attraktionskraft
Möjligheter till en aktiv fritid är en viktig del när människor väljer bostads- eller 
etableringsort. Närhet och valmöjlighet är viktigt. Möjlighet till egna aktiviteter blir allt 
viktigare i en värld som blivit allt mer individualiserad. Tillgång till motionsspår, cykel-, 
vandrings- och ridleder, fiske samt andra naturupplevelser blir allt viktigare. 

I Tidaholms kommun är närheten en styrka. Avståenden är korta och ett aktivt 
föreningsliv har skapat förutsättningar också för de som önskar utöva olika aktiviter på 
egen hand eller tillsammans med närstående eller kompisar. Detta kompletteras med 
kommunala anläggningar av olika slag.

 Kommunen ska, tillsammans med föreningslivet, tillse så att det finns 
välskötta, ändamålsenliga och attraktiva anläggningar för fritidsaktiviteter

 Kommunen ska fungera som en pålitlig och aktiv samarbetspartner

 Kommunen ska inspirera till fler arrangemang som främjar aktivitet, med fokus 
på ökad folkhälsa, för kommunens invånare
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Idrottspolitiskt handlingsprogram

Inledning

Syftet med den Kultur-, idrotts- och fritidspolitiska riktlinjen är att:

 Åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och föreningarna
 Stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet i kommunen
 Skapa förutsättningar för människors behov av rörelse hela livet, då rörelse i vardagen är viktigt 

för folkhälsan.
 Stärka, utveckla och bidra till integration och jämställdhet inom idrotten så att alla ges möjlighet 

att vara med

Detta handlingsprogram kompletterar den riktlinje som fastställts och gäller för idrottsområdet. Syftet är 
att tydliggöra de idrottspolitiska målen samt att tydliggöra det ansvar som åligger kommunen respektive 
föreningslivet.

Handlingsprogrammet revideras årligen vid de samverkansmöten som kommunen enligt denna 
handlingsplan ska inbjuda till.

Grundläggande för den samlade Kultur-, idrotts- och fritidspolitiska riktlinjen är att den verksamhet som 
kommunen stöttar ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller religion.

Kommunens liksom idrottsföreningarnas arbete ska följa de riktlinjer Riksidrottsförbundet lagt fast och 
som inleder avsnittet idrott i riktlinjen. Riksidrottsförbundet har också tagit fram ”Strategi för svensk 
idrott – världens bästa!”. Den ligger väl i linje med de skrivningar som återfinns i såväl den samlade 
riktlinjen som i denna handlingsplan.

Svensk idrotts gemensamma idé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Svensk idrotts gemensamma värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla 
som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och 
delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 
Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 
samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
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Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa 
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt 
arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier 
och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Svensk idrotts gemensamma vision
Svensk idrott – världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och 
förbättras Både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse 
med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Svensk idrotts mål fram till 2025
Livslångt idrottande
– Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att 
idrotta i förening under hela livet.
– Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
– Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening
– Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att 
idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
– Svensk idrott är en ännu starkare samhällsaktör.
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Idrott för barn
Barnidrotten utgår från ett barnperspektiv. Där får barnen leka och pröva på olika idrotter och därigenom 
utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. För 
barn är tävling ett naturligt inslag i idrotten, liksom leken.

Idrottspolitiskt mål:
Barns idrottande ska vara helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Alla 
barn ska på lika villkor uppmuntras att efter eget intresse och egen förmåga delta i 
olika idrotter.

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

 underlätta för barn att utöva spontanidrott

 underlätta för barn att prova på olika idrotter

Kommunen åtar sig att:

 sammanställa idrottsaktiviteter som sker i kommunen vid större lov samt tillse att dessa kommer 
kommunens skolelever till del

 i samarbete med idrottsföreningarna anordna en ”Prova-på-dag” minst vartannat år

Idrottsföreningarna åtar sig att:

 lämna in uppgifter om aktiviteter som anordnas i kommunen vid större lov

 i samarbete med kommunen anordna en ”Prova-på-dag” minst vartannat år

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

 att barns rättighet till inflytande och icke-diskriminering stärks samt att ledare utbildas i kunskap 
om hur man upptäcker barn som far illa

Kommunen åtar sig att:

 vara ett stöd för föreningslivet för att stärka barns rättigheter vad gäller inflytande och icke-
diskriminering

 att inbjuda föreningarna till utbildning vad det gäller att upptäcka barn som far illa

Idrottsföreningarna åtar sig att:

 att motivera sina barn- och ungdomsledare att delta i utbildning vad det gäller att upptäcka barn 
som far illa
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Idrottspolitiskt mål:
Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva idrottsverksamheter, vilket ska 
inverka på fördelningen av bidrag, träningstider, övriga resurser och ha genomslag vid 
planeringen av investeringar.

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

 ge flickor och pojkar lika möjlighet att utöva idrottsverksamheter genom att ge dem samma 
möjligheter vad gäller bidrag, träningstider, övriga resurser samt planering av investeringar

Kommunen åtar sig att:

 utforma bidragsregler och andra ekonomiska stöd på ett sådant sätt att flickor och pojkar hanteras 
lika

 fördela träningstider i kommunens anläggningar på ett sådant sätt att flickor och pojkar hanteras 
lika

Idrottsföreningarna åtar sig att:

 tillse att flickor och pojkar behandlas lika vad det gäller fördelning av föreningens resurser

 tillse att flickor och pojkar behandlas lika vad det gäller fördelning av träningstider på föreningens 
anläggning/-ar
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Idrott för ungdom
Ungdomsidrott utgår från de riktlinjer som beslutats av Riksidrottsförbundet samt de riktlinjer som 
Tidaholms kommun fastställt.
De principer om lekfullhet och allsidig träning, som gäller inom barnidrotten, ska också gälla de första 
åren inom ungdomsidrotten. Många föreningar bedriver en omfattande tävlingsinriktad verksamhet för 
barn och ungdomar med en eller flera träningsgrupper i varje åldersklass. Det ger en möjlighet att delta 
utifrån egna önskemål och färdigheter.
Vissa ungdomar vill satsa mot en hög idrottslig nivå. För de allra flesta är seriespel på distriktsnivå i 
lagidrotten eller föreningstävlingar i individuell idrott den tävlingsmässiga karriärens höjdpunkt.
Idrottens inneboende värden – gemenskapen och välbefinnandet efter en prestation är densamma oavsett 
nivå.

 
Idrottspolitiskt mål:
Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att utöva idrottsverksamheter, 
vilket ska inverka på fördelningen av bidrag, träningstider, övriga resurser 
och ha genomslag vid planeringen av investeringar.

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

 ge flickor och pojkar lika möjlighet att utöva idrottsverksamheter genom att ge dem samma 
möjligheter vad gäller bidrag, träningstider, övriga resurser samt planering av investeringar

 att ungdomarna ska stimuleras att fortsätta med sitt idrottsengagemang och kunna delta utifrån 
sina egna förutsättningar

 samarbeta kring kommunens arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak samt mobbning

Kommunen åtar sig att:

 utforma bidragsregler och andra ekonomiska stöd på ett sådant sätt att flickor och pojkar hanteras 
lika

 fördela träningstider i kommunens anläggningar på ett sådant sätt att flickor och pojkar hanteras 
lika

 att anordna en föreläsning om året om alkohol, narkotika, tobak och dopning samt mobbning

Idrottsföreningarna åtar sig att:
 tillse att flickor och pojkar behandlas lika vad det gäller fördelning av föreningens resurser
 tillse att flickor och pojkar behandlas lika vad det gäller fördelning av träningstider på föreningens 

anläggning/-ar
 stimulera ungdomar att fortsätta med sitt idrottsengagemang och kunna delta utifrån sina egna 

förutsättningar
 samarbeta kring kommunens arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak samt mobbning
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Idrottspolitiskt mål:

Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska också ha 
möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga sina idéer.

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

 ge möjlighet till stöd för ungdomar som vill organisera sig utanför de traditionella föreningarna

Kommunen åtar sig att:

 utforma bidragsregler och andra ekonomiska stöd på ett sådant sätt att det möjliggör utveckling av 
såväl nya föreningar som nya organisationsformer

 vara ett stöd åt ungdomarna för att skapa livskraftiga organisationer och verksamhetsformer

Idrottsföreningarna åtar sig att:
 vara ungdomar som önskar bilda nya föreningar eller organisationsformer behjälpliga med stöd i 

form av upplåtelse av anläggningar och stöd till organisationsutveckling

Idrottspolitiskt mål:
Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska 
tillvaratas. Det ska utvecklas former för att ta tillvara barns och ungdomars åsikter 
och idéer i utvecklingen av kommunen.

Kommunen och idrottsföreningarna vill:

 att ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas också inom 
det befintliga föreningslivet

 att ungdomar ska få möjlighet att vara med och påverka föreningarnas verksamhet

Kommunen åtar sig att:

 vara ett stöd för såväl ungdomar som föreningar som vill arbeta med ett ökat inflytande för denna 
grupp, genom exempelvis utbildningsinsatser

Idrottsföreningarna åtar sig att:
 att aktivt arbeta för att ungdomars åsikter och synpunkter ska tas tillvara i den interna 

föreningsdebatten samt att ungdomar ska stimuleras till och ges möjlighet att ta förtroendeuppdrag 
i föreningen
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Idrottens ledarskap

Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger 
idrottsledarna, näst efter familjen och skolan störst möjlighet till att påverka och fostra ungdomar och 
härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling.
Detta ställer krav på verksamhetens kvalité och lägger ett stort ansvar på ledarna. Deras roll är inte bara att 
lära ut idrotten utan också att förmedla idrottens grundläggande värderingar.

Idrottspolitiskt mål:
att uppmuntra och underlätta det ideella ledarskapet

Kommunen och idrottsföreningarna vill:
 hålla en hög kvalité och standard på ledare samt med hjälp av SISU Idrottsutbildarna stödja 

utvecklingen av föreningarnas ledarutbildning

Kommunen åtar sig att
 tillsammans med SISU Idrottsutbildarna stimulera till ledarutbildning
 kontinuerligt anordna en föreläsningsserie kring ledarskap

Idrottsföreningarna åtar sig att:
 alla föreningsledare som leder barn och ungdomar har en grundutbildning i ledarskap
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Idrottens anläggningar
I dag finns det såväl kommunalt ägda som föreningsägda idrottsanläggningar som gör att idrottsföreningar 
kan utöva sin idrott i kommunen. Utvecklingen av anläggningar, både nya och gamla är en förutsättning 
för framtida idrottsutövande.

Idrottspolitiskt mål:
att det finns tillgång och närhet till olika idrottsanläggningar 
att föreningar ges möjlighet att bedriva sin verksamhet inom kommunen och att 
anläggningarna ska vara tillgängliga även för personer med en funktionsnedsättning

Kommunen och idrottsföreningarna vill:
 att kommunen fördelar tider i anläggningarna på ett sådant sätt att barn- och ungdomsverksamhet 

prioriteras
 att föreningarna ska kunna fortsätta att driva sina egna anläggningar så att de uppfyller kraven för 

den verksamhet som bedrivs på idrottsplatsen

Kommunen åtar sig att:
 stödja anläggningsförsörjningen genom stöd till driften av de föreningsägda anläggningarna. 

Driftsbidraget ska därför värnas
 att samordna större maskininvesteringar som kan komma flera idrottsföreningar till del
 ytor/anläggningar för fysisk aktivitet ingår i kommunens planarbete
 tillsammans med föreningarna se på möjligheter att tillgänglighetsanpassa sina anläggningar

Idrottsföreningarna åtar sig att:
 förvalta sina anläggningar på ett kunnigt och kostnadseffektivt sätt samt att vara aktsamma om de 

kommunala anläggningarna och utrustning som finns
 successivt tillgänglighetsanpassa sina anläggningar

Idrottspolitiskt mål:
att utveckla samverkansformer och informationsutbyte mellan kommun och 
föreningsliv

Kommunen åtar sig att:

 inbjuda alla idrottsföreningar till ett samverkansmöte minst en gång per år
 medverka med såväl tjänstemän som förtroendevalda politiker med ansvar för kultur- och 

fritidsområdet på dessa träffar

Idrottsföreningarna åtar sig att:

 medverka på samverkansmöte som arrangeras minst en gång per år
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-02

Ärendenummer
2017/219 Tekniska nämnden

 
Thomas Lindberg    
0502-60 60 82
thomas.lindberg@tidaholm.se

Svar på remiss

Ärendet
Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ” Riktlinje för kultur, 
idrott och fritid i Tidaholms kommun”. Riktlinjen har efter beslut av Kultur- och 
fritidsnämnden på remiss översänts till övriga nämnder med önskemål om 
yttrande senast 31 januari 2018.

Beslutsunderlag
 Idrottspolitiskt handlingsprogram
 Riktlinje för kultur, idrott och fritid i Tidaholms kommun
 Beslut i Kultur- och fritidsnämnden, 2016/111

Utredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat en väl genomarbetad riktlinje med 
syfte att bland annat stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för 
kommunens invånare, både i föreningsliv som i egna aktiviteter. Även 
kulturella aktiviteter och evenemang omfattas av riktlinjen där exempelvis alla 
människors lika värde framlyfts och att det innebär att alla i största mån ska 
ges möjlighet till att delta i dessa.

På ett mer övergripande plan ska riktlinjen möjliggöra för ökade förutsättningar 
till integration, demokrati och jämställdhet i samhället samtidigt som Tidaholm 
blir en attraktiv kultur- och fritidskommun för alla.

Utifrån tekniska nämndens verksamhetsområde berör riktlinjen främst 
tillgänglighetsfrågor i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler 
men även möjlighet till en kreativ fritid genom goda lekplatser, bra platser för 
såväl spontanidrott som organiserad dito.

Nyckelorden i riktlinjen är samarbete mellan kommun och olika aktörer i 
civilsamhället runtomkring. I detta torde även ligga ett behov av ett väl 
utvecklat och gott samarbete internt inom kommunen mellan olika 
förvaltningar för att uppnå de delar av riktlinjen som kommunen svarar för.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Inför planering, utformning, om- eller tillbyggnad av lokaler eller offentliga 
platser eller rum såsom parker eller lekplatser är det av vikt att tekniska 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

förvaltningen har en dialog med andra involverade förvaltningar för att tillse att 
riktlinjens intentioner i största möjliga mån kan tillgodoses.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta att tekniska 

nämnden beslutar att remissen är besvarad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/247

§ 13 Beslut om yttrande gällande detaljplan för Domherren 12 samt 
del av Hägne 1:1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har för yttrande översänt detaljplan för 
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort.

Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018.
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 26 
januari 2018.

Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av villa- och radhusbebyggelse 
genom relativt enkla åtgärder. Gatu- och Va-utbyggnaden som erfordras blir 
förhållandevis kostnadseffektiv i sammanhanget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Angående begäran om yttrande över detaljplan för 

Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, teknisk chef 
Kjell Jonsson, 2017-12-21

 Planbeskrivning
 Plankarta för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för Domherren 

12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, 2017-12-20, Marie 
Bengtzon

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta föreslå tekniska 

nämnden besluta att lämna detaljplaneförslaget utan erinran.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta föreslå tekniska 

nämnden besluta att lämna detaljplaneförslaget utan erinran.

Sändlista
Tekniska nämnden
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From:                                 Marie Bengtzon
Sent:                                  20 Dec 2017 15:20:40 +0100
To:                                      trafikverket@trafikverket.se;Marie Anebreid;Kultur- o fritidskontoret;Siv 
Strand;Mattias Andersson;Peter Lerge;Skanova-remissr-
goteborg@skanova.se;kundservice@vattenfall.com;Ulf 
Karlander;registratorvtm@vasttrafik.se;samhallsskydd@falkoping.se
Subject:                             Samråd - Detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, 
Tidaholms kommun, Västra Götalands län.
Attachments:                   Planbeskrivning.pdf, Plankarta Tidaholm-A2.pdf, Tjänsteskrivelse Samråd 
Övriga.pdf

Översänder upprättade planhandlingar för samråd gällande:
 
Detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun
 
Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. 
 
 
Sändlista:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket Region Väst
Skanova
Vattenfall Eldistrubition AB
Bredband Östra Skaraborg
Västtrafik AB Skövde
Kommunala nämnder, bolag och råd: 
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Tidaholms Energi Bolag AB
Tidaholms Bostadsbolag AB
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
 
 
Marie Bengtzon
Planarkitekt
Miljö- och byggkontoret
 
0502-60 60 30 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
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Dnr MBN 2017/31 

 

 

 

 
Ändring av 

Detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 

Tidaholms centralort, Tidaholms kommun 

Västra Götalands län 

 

 
Plan- och genomförandebeskrivning 
SAMRÅD 
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PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser samt 

denna plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö- och byggkontoret1. 

 

Bilagor: 

1. Behovsbedömning i form av checklista 

2. PM – Geoteknik 

 

Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden 

som ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. 

Plankartan anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid 

bygglovgivning. 

 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning 

vid bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

 

SAMMANFATTNING 
Detaljplanen upprättas enligt den planprocess som styrs av plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Detaljplanens begränsade omfattning och bedömningen att den 

inte omfattas av allmänt intresse gör att planen handläggs med 

standardförfarande, med möjlighet att övergå till begränsat förfarande om alla 

som berörs av planen godkänner handlingarna inom samrådet. 

 

Planen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 eftersom den genom 

fastighetsreglering minskat, till förmån till gränsande bostadsfastighets befintliga 

byggnation. 

  

Planen syftar även till att detaljplanelägga ett område av obebyggd mark för 

bostäder, på motsatt sida om fastigheten Domherren 12. Planläggningen syftar 

till att möjliggöra bostäder i form av radhus.  

 

Planläggningen bedöms som en lämplig förlängning av befintlig bostadsgata, 

under förutsättning att risk för bullerstörningar och risker kopplade till transport 

av farligt gods på Västra Ringleden tas hänsyn till i planarbetet. 

 

Marken inom planområdet är planlagd sedan tidigare, i huvudsak som parkmark. 

All mark inom planområdet, förutom fastigheten Domherren 12, ägs av 

Tidaholms kommun. 

 

  

                                                 
1 På grund av personuppgiftslagen (PUL) finns den inte med som bilaga till planhandlingarna. 
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PLANBESKRIVNING  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en naturlig förlängning och 

komplettering av Fabriksmästaregatan i Tidaholms tätort, i form av 

möjliggörande av bostadsbebyggelse. 

 

Planområdet medger ändamålet bostäder (B), samt yta för förlängning av 

befintlig lokalgata, med en gång- och cykelväg som förbinder gatan med 

befintligt gc-nät. Bostadsmarken öster om lokalgatan anpassas till 

omkringliggande, gällande, planbestämmelser eftersom syftet är att utöka en 

befintlig bostadsfastighet. Bostadsmarken väster om lokalgatan möjliggör 

radhusbebyggelse. 

 

För att säkerställa att området är lämpligt utifrån buller- och riskhänsyn gällande 

farligt gods, ska en jordvall uppföras som barriär mot Västra Ringvägen. 

 

Bakgrund 

Tidaholms kommun gjorde en inventering av kommunens lucktomter och 

obebyggda tomter under hösten 2016. Fastigheten Domherren 12 identifierades, 

marknadsfördes och såldes som en konsekvens av inventeringen. Vid 

efterföljande fastighetsreglering, som genomfördes för att anpassa fastigheten 

efter intilliggande fastighets befintliga byggnader, minskade Domherren 12 med 

ca 200 kvm. För att kunna utöka Domherren 12 med den yta som överläts till 

grannfastigheten, behöver marken norr om fastigheten planläggas för 

bostadsändamål. Gällande detaljplan anger parkmark för det aktuella området. 

 

På motstående sida av Domherren 12, väster om Fabriksmästaregatan, finns 

intresse att uppföra radhus i form av marklägenheter. Kommunen har beslutat att 

ge ett positivt planbesked gällande detaljplaneläggning för radhus och avser 

planlägga detta inom samma planarbete som för Domherren 12. 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 

Planförslaget bedöms sammantaget vara förenligt med en från allmän synpunkt 

lämplig mark- och vattenanvändning enligt miljöbalkens grundläggande 

hushållningsbestämmelser (MB 3, 4 och 5 kap). Föreslagen detaljplan bedöms 

inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft eller vatten enligt 5 kap MB 

riskerar att överskridas. 

 

 

 

89



4 
 

 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av 

Tidaholms tätort.  

 

Norrut avgränsas planområdet av befintlig gång- och cykelbana, i söder och 

öster gränsar området till ytterligare småhusområde. I väst avgränsas 

planområdet av Västra Ringvägen som löper kring Tidaholms tätort. 

 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheten Domherren 12, som är i privat ägo, och 

fastigheten Hägne 1:1, som ägs av Tidaholms kommun. 

 

 
Planområdets ungefärliga läge och omfattning. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Fördjupad översiktsplan Tidaholms stadsbygd 2020 

Framtidsplan 2020, fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antogs av 

kommunfullmäktige december 2009. Planen ska fungera som en vision för 

framtida mark- och vattenanvändning och utgöra ett kunskapsunderlag för olika 

sektorer samt vara vägledande och fungera som ett verktyg i kommunens arbete 

med program, detaljplaner, bygglov och etableringar. I den fördjupade 

översiktsplanen finns aktuellt planområde inte utpekat som ett specifikt 

utbyggnadsområde, men det stämmer väl in på planens intentioner om att 

Tidaholm ska vara en hållbar och attraktiv ort att bo på. Bland annat betonas att: 

Inriktningen i denna plan är att ny bebyggelse planeras så att det finns goda 

förutsättningar att cykla och åka kollektivtrafik till arbete, fritidsaktiviteter och 

skolor. 
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Intentionerna i denna detaljplan är möjliggöra bostadsbebyggelse som 

kompletterar den småhusbebyggelse som karaktäriserar omkringliggande 

område. Detta kan ses som en del av lösningen på vad som identifieras i den 

fördjupade översiktsplanen; Idag är det störst efterfrågan på radhus och 

lägenheter med hiss och en liten uteplats. Problemet är att det inte finns några 

lägenheter lediga centralt samt att det är få lägenheter i bostadsbeståndet som 

har hiss. Ett annat problem är att på grund av höga produktionskostnader vågar 

ingen bygga nya lägenheter. Det är bland annat äldre personer som idag bor i 

villa både i staden och på landsbygden samt den stora gruppen 40-talister som 

vill byta boende. Dessa grupper vill ha ett bekvämare boende utan någon stor 

trädgård att sköta. Närheten till service är en annan viktig faktor. 

 

Detaljplaner 

Området omfattas av gällande detaljplaner; 

 

Förslag till ändring av detaljplaner för kvarteren Duvan 1 och Domherren 12 

och 13 ”Hägneområdet”. Laga kraft 25 april 2007. Planen syftar till att utöka 

byggrätten för Duvan 1 och Domherren 12 och 13 samt att utöka område som 

inte får bebyggas. Planarbetet föranledes av att fastighetsägarna till Duvan 1 och 

Domherren 13 hade ansökt om tillbyggnad av bostadshus vilket skulle medföra 

en byggnadsyta som väsentligt skulle överstiga tillåten yta. Inom planområdet 

undantogs även möjlighet till byggnation av en tänkt bostadsfastighet, öster om 

Duvan 1, eftersom det ansågs olämpligt utifrån de vattenledningar som löpte 

genom området. 

 

Förslag till ändring av stadsplan, Del av Hägneområdet. Laga kraft 1981. 

Planen anger parkmark för det sydvästra området i nu aktuellt detaljplanearbete. 

 

Planområdet angränsar till Tillägg till plankarta och planbestämmelser för 

detaljplaner för ”område vid Hägne” och Ejdern. Laga kraft 25 april 2007. 

Syftet med tillägget är att utöka byggrätten så de överensstämmer med befintliga 

tillbyggnader, som överskrider underliggande detaljplaners byggrätter. 

 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Miljö- och byggnadsnämnden gav positivt planbesked, 2017-03-01 gällande 

planläggning för radhusbebyggelse/marklägenheter inom planområdet. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas om genomförandet av planen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning är den analys som görs 

för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 

miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. Behovsbedömning 

finns i form av en checklista som bilaga. 

 

Kommunens samlade bedömning som resultat av behovsbedömningen  

Tidaholms kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär 

en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och miljöbalken, 

därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram. 

 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR  

Natur, mark och vegetation  

Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av gräsytor, delvis bevuxna med 

sly. I planområdet finns även gatumark, belagd med asfalt. Planområdet bedöms 

inte innehålla några stora naturvärden. 

 

Riksintressen, fornlämningar 

Detaljplaneområdet omfattas enligt Länsstyrelsens WebbGIS2 inte av några 

riksintressen eller Natura 2000-områden. Området innehåller inga kända 

registrerade fornlämningar3 enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök3. 

 

Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för de östra delarna av 

planområdet, daterad 2016-09-21. 

 

Marken inom undersökningsområdet utgörs av ängsmark som är bevuxen med 

enstaka slyvegetation. Marken är relativt plan inom undersökningsområdet, de 

avvägda nivåerna vid borrpunkterna varierar mellan +143,7 och +144,0. Jorden 

består under ytskiktet av ett tunnare skikt av friktionsjord härunder följer 

finsediment såsom lera som vilar på för utförda sonderingar fast botten – 

troligen fast lagrad morän, sten eller block. 

 

Stabilitet 

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Detta med 

hänsyn till planerad byggnation samt rådande jordlagerförhållanden och att 

området är plant. 

 

                                                 
2 Länsstyrelsen Webbkarta: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastragotaland/infokartan/ 

3 Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ 
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Radon 

Radonmätning har utförts i 2 punkter med s.k. ROAC-detektorer. Mätvärdena 

uppgår till 13 resp. 8 kBq/m3, se även bilaga 4. Detta betyder att marken skall 

klassas som normalradonmark (som ligger i intervallet 10 – 50 kBq/m3) vilket 

innebär att byggnader skall uppföras med radonskydd. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD 

Med hänsyn till rådande jordlagerförhållanden bedöms LOD genom perkolation 

som mindre lämplig. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt 

utföras under förutsättning att marklutningar skapas från hus. Andra alternativa 

lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan vara ett 

alternativ. 

 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdets läge, inom Tidaholms tätort, med direkt koppling till befintlig 

bebyggelsestruktur ger ett gynnsamt läge med närhet till såväl offentlig som 

kommersiell service. 

 

Tidaholm har goda förbindelser och kommunikationer med angränsande 

kommuner. Med buss nås Falköping och Skövde på ca 30 minuter. Från dessa 

orter nås tågtrafik med täta förbindelser till såväl Göteborg som Stockholm. 

 

Tidaholms resecentrum ligger ca 1,5 km nordöst om planområdet (bilväg), 

därifrån går samtliga bussar i Västtrafiks regi såväl som lokala linjer inom 

kommunen. Närmsta busshållplats, Näbbåsvägen, är belägen ca 500 meter 

sydöst om planområdet längs Södra Ringvägen.  

 

I Tidaholms tätort finns förskolor och skolor från årskurs F upp till årskurs 9.  

 

Offentliga platser, rekreation och lek 

Planområdet ligger i ett område med relativt stora grönytor och i närhet till 

lekplats. Planområdets läge i Tidaholms tätort ger goda möjligheter för att nå 

offentliga platser för såväl lek som rekreation. 

 

Vägar och trafik 

Planområdet är en förlängning av Fabriksmästaregatan och ansluts till befintlig 

gatustruktur.   

 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet är direkt kopplat till Tidaholms gång- och cykelvägnät. 
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 

 

Användning  

B – Bostäder i friliggande form inom den östra byggrätten, och sammanbyggda 

som radhus/kedjehus inom den västra byggrätten. Byggrätternas omfattning är 

begränsade till 33 %, för att anpassa bebyggelsen till en lämplig omfattning för att 

samspela med omkringliggande område. 

 

Gata – I förlängningen av befintlig gata plan läggs ett område för gatumark, med 

plats för vändzon i norr.  

 

Gång, Cykel – Planområdet kopplas samman med befintligt gång- och cykelnät 

genom att en remsa i förlängningen av Fabriksmästaregatan planläggs för gång- och 

cykeltrafik. 

 

Park – En stor del av planområdet planläggs som parkmark. Ändamålet park 

tillämpas för grönområden som kräver skötsel och till viss del är anlagda. 

 

Skydd – Område för en jordvall som skyddar planområdet från såväl buller som 

risker gällande trafik med farligt gods längs med Västra Ringvägen, planläggs med 

ändamålet skydd. Användningen skydd kan tillämpas för områden som behövs för 

åtgärder som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och 

erosion. 

 

Utformning 
Planens byggrätt anger att maximalt 33 % av ytan för bostäder får bebyggas. 

Maximal byggnadshöjd begränsas till 4 meter. Prickmark säkerställer att 

markområde om 4,5 meter mot gata (2 meter mot vändplats i västra byggrätten). 

Inom den östra byggrätten begränsas antalet huvudbyggnader till en (1) byggnad 

per fastighet. Byggnader ska uppföras utan källare. 

 

Ledningar och u-områden 

Befintliga ledningar inom planområdet beläggs med u-områden inom 

kvartersmark. 

 

Gator och trafik 

Planen omfattar en förlängning av Fabriksmästaregatan, med vändplats som 

avslut.  

 

Parkering 
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas inom kvartersmark. 

 

Gång- och cykeltrafik 

Inom planen möjliggörs yta för anslutning till befintligt gång- och cykelnät, 

mellan Fabriksmästaregatan och gång- och cykelvägen i norr. 
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Tillgänglighet och säkerhet 

Gång- och cykelvägar utformas med hänsyn till säkerhet och framkomlighet. 

Räddningstjänstens krav på framkomlighet vid en eventuell utryckning 

tillgodoses i planens förslag om gatudragning och utformning. Inom varje 

fastighet kommer tillgängligheten i och till verksamheterna att kontrolleras vid 

bygglovsprövning för att säkerställa att kraven i PBL uppfylls. 

 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Buller  

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller 

riktvärden för bland annat vägtrafikbuller; 

 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 

första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

 

Bedömning av bullernivåer för planområdets byggrätter har genomförts genom 

bullerbedömningsprogramet Trivector Buller väg II. 

 

De ingående värdena har utgått från Trafikverkets uppgifter om trafikmängd 

längs med Södra Ringvägen, vilket får bedömas som likvärdigt vid Västra 

Ringleden. ÅDT beräknas till 2390 fordon, varav tung trafik är 180 (7,5%). 

Medelhastigheten är satt till 50 km/h och marktypen mellan väg och byggrätt är 

av mjuk typ. 

 

Resultatet visar att ekvivalentnivån vid den byggrätt som befinner sig närmast 

Ringvägen är 52 dBA och maxnivån är 73 dBA.  

 

Med uppskrivna beräkningar av antal fordon/dygn, till 3500, för att anpassa 

beräkningen för ett framtida scenario, höjs ekvivalentnivån till 54 dBA medan 

maxnivån kvarstår. 

 

För att säkerställa att planområdets byggrätter inte överskrids gällande buller 

från vägtrafiken finns ett område för skyddsändamål angivet på plankartan. 

Skyddsområdet syftar till att uppföra skyddsvallar som en barriär mot 

Ringvägen. Likvärdiga vallar är uppförda både norr och söder om planområdet. 

 

Resultatet för planområdets byggrätter, med bullervall på 1.5 meter inom 

skyddsområdet, visar att ekvivalentnivån sjunker till 51 dBA och maxnivån till 

69 dBA. 
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Planområdet bedöms därför lämpligt för bostäder, med förutsättningar att 

bullerdämpande vall uppförs, till en höjd av 1.5 meter. 

 

Farligt gods 

Västra Ringleden är utpekad sekundär led för transporter med farligt gods. 

Trafikmängden beräknas till ett ÅDT på 2390 fordon, varav tung trafik är ca 180 

fordon. Planförslaget möjliggör byggrätter på ett närmsta avstånd om drygt 25 

meter från vägkant. Buffertzonen förstärks genom den skyddsvall som uppförs 

att minska riskerna såväl som dämpa bullerpåverkan inom planområdet. 

 

Planområdets begränsade omfattning, som en förlängning och förtätning av 

befintligt bostadsområde, i kombination med skyddsvallen för bullerdämpning 

och den relativt låga hastigheten på Västra Ringvägen (50 km/h), bedöms inte 

riskbilden gällande olyckor med farligt gods som hög. 

 

Att Västra Ringleden är utpekad som sekundär led för transporter med farligt 

gods innebär till skillnad från de primära lederna att Västra Ringvägen är avsedd 

för lokala transporter till och från de primära transportvägarna. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 en rapport med tillhörande 

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt 

gods. Riktlinjerna anger att;  

“Länsstyrelsen anser att det, för de flesta sekundära leder, behöver finnas ett 

bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och 

markanvändning bostäder (B), centrum (C), vård (D), handel (H), friluftsliv och 

camping (N), tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar (R), skola (S) och kontor 

(K). I en del fall kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även 

om det sannolikt inte blir aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15-20 

meter. Detta gäller i de fall där det går få transporter och/eller där de olyckor 

som kan inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd.” 

 

Drivmedelförsäljning 

Byggrätterna för bostäder möjliggör för bostadsbebyggelse på ett avstånd om ca 

140 meter från befintlig drivmedelsförsäljning. 

 

Avståndet till drivmedelsförsäljningen, i kombination med skyddsvallen medför 

att riskerna bedöms som relativt små inom planområdet. 
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PLANENS KONSEKVENSER 

Detaljplanens föreslagna utbyggnad bedöms ta hänsyn till allmänna intressen, 

naturvård, naturresurser, hälsa och säkerhet. Planen bedöms inte bidra till att 

några miljökvalitetsnormer överskrids och omfattar inte någon miljöfarlig 

verksamhet. 

 

Trafik och bebyggelse 

Jämfört med idag kommer trafiken på Fabriksmästaren öka något då den västra 

byggrätten inom planområdet bebyggs med radhus. Ökningen bedöms dock som 

måttlig då det inte är en större mängd hushåll som ryms inom byggrätten. Då 

området är centralt beläget bedöms möjligheterna att gå och cykla till och från 

området som goda och den tillkommande trafiken bedöms acceptabel. 

 

Naturmiljö och landskapsbild 

Utbyggnad av föreslagen detaljplan medför att ytor som idag utgörs av 

vegetation, hårdgörs och bebyggs. Den befintliga vegetationens värden för 

naturmiljön och landskapsbilden är dock väldigt svaga. Omkringliggande 

område har god tillgång på grönytor och är inte hårdgjort i någon större 

omfattning. 

 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör en komplettering av befintlig småhusbebyggelse, genom 

radhus som kan passa en annan målgrupp än den som bor i området idag. 

Planförslaget bedöms dock inte ha några större sociala konsekvenser. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Teknisk service 

Nya ledningar för vatten och avlopp samt el- och teleledningar kommer att 

anslutas via befintliga system söder om planområdet. Anslutningar och 

förutsättningar finns för att försörja planområdet med fjärrvärme. 

 

Avfallshantering  

Varje fastighet ska ordna tillräckliga utrymmen för att sortering och hämtning av 

avfall ska kunna ske.  

 

Dagvattenhantering 

Med hänsyn till rådande jordlagerförhållanden bedöms LOD genom perkolation 

som mindre lämplig. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt 

utföras under förutsättning att marklutningar skapas från hus. 

 

Att dagvattenhanteringen följer gällande krav kommer av kommunen bevakas i 

bygglovshanteringen 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Tidplan 

Detaljplanen prövas enligt reglerna för standardförfarande, med möjlighet till 

begränsat förfarande. Planarbetet avses i huvudsak bedrivas enligt nedanstående 

tidplan:  

Samråd  februari 2018 

Granskning  april 2018 

Antagande  maj 2018 

Laga kraft  juni 2018 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden ska detaljplanen inte ändras eller upphävas. Om det ändå 

sker utan fastighetsägarens medgivande kan kommunen bli ersättningsskyldig 

för t.ex. minskad eller förlorad byggrätt. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Huvudman för allmän platsmark i planen är Tidaholms kommun. Det innebär att 

det är kommunen som är ansvarig för att väg, gator och gång- och cykelvägar 

byggs ut. Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän 

platsmark. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Plankartan 

bedöms tillräcklig som underlag för fastighetsbildning. 

 

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheten Domherren 12 kan utökas med ca 300 m2 i norr. Marken tas från 

fastigheten Hägne 1:1, som är i kommunal ägo. 

 

Den östra byggrätten styckas av från den kommunala fastigheten Hägne 1:1.  

 

Övrig mark inom planområdet kvarstår inom fastigheten Hägne 1:1 

 

Fastighetsbildning bekostas av sökande part. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planarbetet bekostas av fastighetsägaren av Domherren 12. Utbyggnad av 

allmän platsmark bekostas av Tidaholms kommun. Planavgift tas ut i samband 

med bygglov. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
Upprättande av ledningsrätter och servitut genomförs när exakta områden för 

ledningar fastställts i samband med exploatering om behov uppstår.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planförslaget har upprättats av Marie Bengtzon, planarkitekt Tidaholms 

kommun samt Ulrika Åberg, plankonsult. 

 

Tidaholms kommun 

2017-12-19 

 

Peter Lann   Marie Bengtzon       

Miljö- och byggchef        Planarkitekt 

 

Ulrika Åberg 

Planarkitekt 
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Granskningsutlåtande

Ändring av
Detaljplan för Domherren 12 samt del av
Hägne 1:1
Tidaholms kommun, Västra Götalands län.

Upprättad November 2017

Tidaholms
kommun Samrådsredogörelse Behovsbedömning

Tillhörande planhandlingar

Utkast

Översiktskarta

Skala 1:500 (A2)
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 60  17 
E-post: miljo.bygg@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-12-20 
 
Ärendenummer 
MBN 2017/31 Namn. 
   
Marie Bengtzon  
0502-60 60 30 
marie.bengtzon@tidaholm.se 
 
 

Begäran om yttranden över detaljplan för Domherren 12 samt del 
av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra 
Götalands län 
 
Samråd  
Begäran om yttrande över detaljplan enligt ovan rubricerat.  
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010/900. 
 
Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. 
 
Yttranden önskas senast den 26 januari 2018.  
 
Handling 
Syftet med planen är att utöka fastigheten Domherren 12 samt att pröva del av 
fastigheten Hägne 1:1 för bostadsändamål i form av radhusbebyggelse i en 
plan. Området strider inte mot Fördjupad Översiktplan för Tidaholms 
Stadsbygd 2009. 
 
 
 
 
I tjänsten 
Marie Bengtzon 
 
Bilagor 
Planbeskrivning, december 2017 
Plankarta, december 2017 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-21

Ärendenummer
2017/247 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående begäran om yttrande över detaljplan för 
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort

Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har för yttrande översänt detaljplan för 
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort.

Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018.
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 26 
januari 2018.

Beslutsunderlag
 Planbeskrivning
 Plankarta för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för Domherren 

12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort, 2017-12-20, Marie 
Bengtzon

Utredning
Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av villa- och radhusbebyggelse 
genom relativt enkla åtgärder. Gatu- och Va-utbyggnaden som erfordras blir 
förhållandevis kostnadseffektiv i sammanhanget.

Barnrättsbedömning
Barns behov och säkerhet får bedömas av planförfattaren.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

besluta att lämna detaljplaneförslaget utan erinran.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/246

§ 14 Beslut om yttrande över detaljplan för Södra Rosenberg del 
av Siggestorp 3:1

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt begäran om yttrande över 
detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg” till tekniska nämnden.

Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. 
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 26 
januari 2018.

Tjänstemän ur tekniska förvaltningen har i viss mån medverkat i framtagandet 
av föreslagen detaljplan. Trafiksäkerhet i form GC-vägnät, möjligheter till 
hastighetsanpassningar finns förutsättningar för att tillgodose. Infrastruktur i 
form av VA- , Kraft och energiförsörjning finns även planerat för.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Angående begäran om yttrande över detaljplan för 

del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”, teknisk chef Kjell Jonsson, 
2017-12-21

 Dagvattenutredning
 Planprogram
 PM Geoteknik
 Samråd Planbeskrivning
 Samråd Plankarta
 Samråd Planskiss
 Trafikbullerutredning
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för del av 

Siggestorp 3:1, ”Södra Helliden”, Tidaholms tätort, 2017-12-19, Marie 
Bengtzon

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

besluta att lämna detaljplaneförslaget utan erinran.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

besluta att lämna detaljplaneförslaget utan erinran.

Sändlista
Tekniska nämnden
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From:                                 Marie Bengtzon
Sent:                                  20 Dec 2017 15:16:51 +0100
To:                                      trafikverket@trafikverket.se;Marie Anebreid;Tidaholms kommun 
Bunkontoret;Kultur- o fritidskontoret;Siv Strand;Mattias Andersson;Peter Lerge;Anna Persson;Malin 
Gustafsson;Skanova-remissr-goteborg@skanova.se;kundservice@vattenfall.com;Ulf 
Karlander;elsebritt.brandqvist@tele2.se;registratorvtm@vasttrafik.se;skaraborg@hyresgastforeningen.s
e;hakan.magnusson@mariestad.se;samhallsskydd@falkoping.se
Subject:                             Samråd - Detaljplan för del av Siggestorp 3:1 "Södra Rosenberg", Tidaholms 
tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län.
Attachments:                   Samrådshandlingar_Södra_Rosenberg.zip, Tjänsteskrivelse Samråd övriga.pdf

Översänder upprättade planhandlingar för samråd gällande:
 
Detaljplan för del av Siggestorp 3:1, "Södra Rosenberg", Tidaholms tätort, Tidaholms kommun
 
Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. 
 
Sändlista:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket Region Väst
Skanova
Vattenfall Eldistrubition AB
Bredband Östra Skaraborg
Naturskyddsföreningen
Västtrafik AB Skövde
Hyresgästföreningen Skaraborg
Tidans vattenförbund
Kommunala nämnder, bolag och råd: 
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Tidaholms Energi Bolag AB
Tidaholms Bostadsbolag AB
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala funktionshinderrådet
Folkhälsorådet
 
Marie Bengtzon
Planarkitekt
Miljö- och byggkontoret
 
0502-60 60 30 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
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1. Bakgrund och syfte 
Tidaholm kommun arbetar med ny detaljplan för fastigheten Siggestorp 3:1 i 

Tidaholm. Det planerade området skall bl a innehålla en förskola och bostäder som 

ligger i anslutning till Stallängsvägen.  

Då planområdet ligger i anslutning till vägtrafik har en trafikbullerutredning 

efterfrågats. Soundcon AB har kontaktats för att beräkna vilka trafikbullernivåer som 

kan förväntas att uppträda inom planområdet i framtiden. 

2. Riktvärden för trafikbuller 

2.1. Bostäder 

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller nya riktvärden för 

utomhusbuller. Förordningen ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader” innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och 

flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015. 

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader” anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 
att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
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4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå 
överskrids bör 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

  5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 

2.2. Förskola 

Trafikbullerförordningen gäller dock enbart bostäder. För utemiljöer vid skolor och 

förskolor har Boverket 2015 tagit fram en vägledning Gör plats för barn och unga! 

samt Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 

fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, FRI 1. Boverkets allmänna 

råd överensstämmer med förordningen genom att det vid skolor/förskolor bör finnas 

en avgränsad yta som uppfyller ekvivalentnivån 50 dBA. 

I vägledningen Gör plats för barn och unga! anges följande i faktaruta: 

På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de 

delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan 

vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 

3. Förutsättningar 
Planområdet ligger strax söder om Tidaholms tätort. Området angränsar i söder och 

väster mot naturmark, norrut mot ett skogsområde och idrottsområde. I 

planområdets östra del planeras förskola  samt bostäder. Här angränsar 

planområdet mot Stallängsvägen. Illustrationen över planområdet framgår i figuren 

nedan.  

I planarbetet har en översiktlig bullerbedömning utförts där man kommit fram till att 

området skull vinna på att ha en bullerskyddsvall mot Stallängsvägen både för 

bullret samt även visuellt. Vi har i utredningen studerat en bullerskyddsvall som har 

en höjd på 1,5 meter över vägbanan. 
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Figur 1  Illustration  över planområdet och dess omgivning. 

4. Trafikdata 
Vi har för vägtrafiken i utredningen utgått från trafikuppgifter som erhållits av 

Tidaholms kommun. Erhållna trafikuppgifter avser en framtidsprognos för år 2035.  

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Stallängsvägen 3 500 5 % 40 km/h 
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5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, 

SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 7.4. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. I bilagorna redovisas 

resultat med och utan bullerskyddsvall. 

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark 

Bilaga 02 Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark 

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark 

Bilaga 04 Maximal ljudnivå 2 meter över mark 

Bilaga 05 Ekvivalent ljudnivå 5 meter över mark 

Bilaga 06 Maximal ljudnivå 5 meter över mark 

6. Slutsatser 
Bilaga 01 och 02 visar ljudnivåer på 1,5 meter över mark. Denna höjd kan 

respresentera ljudnivåer som kan förväntas uppträda på förskolans lekgård och 

bostädernas uteplatser. Av resultaten (bilaga 01) framgår att den ekvivalenta 

ljudnivån överskrider riktvärdet 50 dBA inom ca 50 meter från Stallängsvägens 

vägmitt. Med en bullerskyddsvall blir i stort sett hela området bakom vallen under 50 

dBA. Motsvarande gräns för riktvärdet maximal ljudnivå 70 dBA för bostädernas 

uteplatser uppträder vid ca 25 meters avstånd. Riktvärdet maximal ljudnivå 70 dBA 

för bostädernas uteplatser uppträder vid ca 25 meters avstånd utan 

bullerskyddsvallen. 

Bilaga 03 och 04 visar ljudnivåer på 2 meter över mark. Denna höjd kan 

respresentera ljudnivåer som kan förväntas uppträda på bostädernas (och 

förskolans) fasader i markplan. Av resultaten (bilaga 03) framgår att den ekvivalenta 

ljudnivån överskrider bostädernas riktvärdet 55 dBA vid fasad inom ca 20 meter från 

Stallängsvägens vägmitt. Med en bullerskyddsvall blir i stort sett hela området 

bakom vallen under riktvärdet. 

Bilaga 05 och 06 visar ljudnivåer på 5 meter över mark. Denna höjd kan 

respresentera ljudnivåer som kan förväntas uppträda på bostädernas (och 

förskolans) fasader på eventuella andra våningsplanet. Av resultaten (bilaga 05) 

framgår att den ekvivalenta ljudnivån överskrider bostädernas riktvärdet 55 dBA vid 

fasad inom ca 22 meter från Stallängsvägens vägmitt. Bullerskyddsvall blir ej lika 

effektiv för våningsplan två varför motsvarande avstånd med vall är ca 20 meter.  
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1 BAKGRUND 

WSP har fått i uppdrag att ta fram en översiktlig dagvattenutredning i 

samband med upprättande av detaljplaner i Rosenberg och Södra 

Rosenberg, Tidaholms kommun.  

2 PLANOMRÅDET OCH DESS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet är beläget i södra utkanten av Tidaholms tätort, Figur 1. I 

dagsläget består planområdet av två idrottshallar och en öppen fotbollsplan i 

norra delen, Figur 2. Sydvästra delen är jordbruksmark och resterande ytor 

består av skogsmark. Området korsas av ett dike med flöden från uppströms 

område söder om planområdet.   

 

Figur 1. Planområdet (schematiskt gulmarkerat) i södra utkanten av Tidaholms tätort. 

 

 

Figur 2. Befintlig markanvändning inom planområdet. 
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Planen för området är bland annat att skapa ytor för idrott, skolor och bostäder, 

se Figur 3. Inom norra delen av området planeras idrottsverksamhet. Befintliga 

idrottshallar bevaras. Eventuellt ökar storleken på tennishallen med 50%. På 

den befintliga fotbollsplanen planeras två gympahallar.  

I östra delen av planområdet planeras en F-6 skola och en förskola. och i södra 

delen bostäder. Längs med nordöstra plangränsen finns i dagsläget en 

natur/grusad väg som planeras bli cykelväg till skolan och förskolan. Mellan 

vägen och skolområdet bevaras förmodligen en ridå med naturmark. Troligen 

bevaras delar av skogsområdet även inom skolområdena i övrigt. 

Södra delen av planområdet är uppdelad i etapp 1 och 2, där den allra 

sydligaste åkern inte är en del av första skedet.  

Längs västra planområdesgränsen finns ett befintligt promenadstråk kallat 

Ånarundan som bevaras. 

 

Figur 3. Planerad markanvändning inom planområdet. Källa: Tidaholms kommun, 
2017-05-22. 

 

2.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Inom planområdet har en uppdelning gjorts i mindre avrinningsområden A-D, 

utifrån topografi, ledningskarta för befintligt dagvattensystem och 

observationer vid platsbesök, se  

Figur 4. Till den bäck som korsar planområdet i huvudsakligen nordsydlig 

riktning  avrinner både område A1 och C1-2 ytledes. Bäckens norra fåra har 

sin utloppspunkt i T1. Område B1-3 avrinner via diken mot den södra 

bäckfåran med utloppspunkt i T2. Enligt avrinningsmodelleringen avrinner 

Område D åt sydöst med utlopp längre söderöver i Tidan, T3. En mindre del 

av område D avrinner potentiellt mot en bäck i öster som mynnar i diket som 

korsar planområdet.  

Planområdet påverkas också av dagvatten som avrinner från ytor utanför 

plangränsen; dels ett bostadsområde, A2, med dagvattenledningar in mot 

planområdet, och dels ett större område, C3, på ca 410 ha, se Figur 5. C3 
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består i nuläget främst av skogsmark, samt en mindre andel jordbruksmark 

och villor. 

 

Figur 4. Delavrinningsområden samt utloppspunkter för planområdet (blå linje). 

 

 

Figur 5. Delavrinningsområden inom samt i angränsning till planområdet. 

T1 

T2 

T3 

Tidan 
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Figur 6 illustrerar schematiskt befintliga vattendrag, diken och 

dagvattenledningar som påverkar planområdet. Den bäck som korsar 

planområdet och avrinner västerut mot ån Tidan har en ursprunglig sträckning 

mellan punkt 1 och 4. För ett antal år sedan gjordes en tröskel till den 

ursprungliga fåran och ett dike anlades i ny sträckning mellan punkt 2 och 3, 

se foton i Figur 8 från platsbesöket 2017-04-20. Vid högre flöden bräddar 

bäcken sannolikt mot den ursprungliga fåran. Anledningen till förändringen av 

dikesdragningen har inte kommit fram, men är av intresse. Potentiellt ändrads 

dikesdragningen det i samband med avverkning av delar av skogsområdet.  

Bostadsområdet kring Svarvaregatan, Filaregatan, samt delar av 

Enebacksvägen (område A2) avvattnas ytligt och med hjälp av 

dagvattenledningar till grönytorna i den nordöstra delen av planområdet. 

Det är oklart hur idrottsanläggningarna inom område (A1) avvattnas. Antingen 

avvattnas takytorna mot diket strax söder om anläggningarna, eller så 

avvattnas takytorna till spillvattenledningarna.  I beräkningar har det antagits 

att ytorna avvattnas mot diket.  

 

 

Figur 6. Schematisk bild över befintliga diken (blå pilar) och dagvattenledningar 
(gröna pilar). 

 

1 

4 

3 

2 
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Figur 7. Bäck från uppströms område, C3, strax före uppdelningen i två fåror. 

 

Figur 8. Förgreningen av bäcken (tröskel mot ursprungliga bäckfåran). Vid lägre flöden 
med  utlopp i T1 och vid högre flöden också med utlopp i T2. 
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Figur 9. Trumma i norra grenen mot utlopp T1, strax söder om befintliga 
idrottsanläggningar. 

 

 

Figur 10. Utlopp T1 till Tidan, strax väster om befintliga idrottsanläggningar.  
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Figur 11. Den södra grenen av vattendraget, nedströms tröskeln, mot utlopp T2.  

 

Figur 12. Utlopp T2, strax nordväst om den befintliga åkermarken inom planområdet. 
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Figur 13. De två dikena längs med planområdets västra gräns och promenadstråket 
Ånarundan. Foto taget åt norr. 

2.2 TOPOGRAFI 

Figur 14 visar topografin inom planområdet, med lägsta punkt ca +145 m i 

utloppet T2. Planområdet sluttar svagt från öster mot den genomgående 

bäcken, med den högsta punkten i öst på ca +156 m. I de västra delarna av 

området varierar marknivåerna mer med lokala högpunkter.  

 

 

Figur 14. Topografi för planområdet (blåmarkerat).  

2.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGUs jordartskarta består marken inom planområdet främst av sandig 

morän, se Figur 5. I sydväst finns glacial lera, vilken också förekommer lokalt 

i norra området. Isälvssediment, sand återfinns centralt inom området, nordöst 

om den punkt där bäcken förgrenas.  

Höjdkarta 

RH2000 
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Inom planområdet har två geotekniska undersökningar genomförts; 2011 för 

de södra delarna av området (BGAB) och 2016 för de norra (BG&M), se 

Figur 16. 

 

Figur 16. Områden för vilka geotekniska undersökningar utförts. Källa: BG&M. 

I norr består jorden till största delen av friktionsjord under ytskiktet.  

Friktionsjorden vilar, för utförda sonderingar, på fast botten, troligtvis fast 

lagrad morän, block eller berg.  

Även i söder består jorden under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord, 

mestadels av sandig silt, delvis underlagrad av finsediment. I några borrhål 

påträffades finsediment under den sandiga silten. Finsedimenten utgörs av 

lerig silt/siltig lera. Friktionsjorden vilar på för trycksondering fast botten, 

troligen morän, block eller sten. Inom delar av området förekommer sankare 

områden med ytskikt av torv.  

2.4 GEOHYDROLOGI / GRUNDVATTEN 

Uppmätta grundvattenytor för norra delen av planområdet varierar mellan 

0,6-1,5 m under markytan. Enligt den geotekniska undersökningen bedöms 

LOD genom perkolation vara genomförbar med hänsyn till grundvattennivåer 

och rådande jordlagerförhållanden. Jordens permeabilitet bedöms ligga i 

Figur 15. SGUs karta över jordarter inom planområdet (planområdesgränsen i 
blått). Isälvssediment, sand (grön), sandig morän (jlusblå), glacial lera (gul), 
postglacial sand (orange). 
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intervallet K≈10-6 – 10-7 m/s. Inom områden med lera bedöms LOD vara 

mindre lämplig. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras 

under förutsättning att marklutningar skapas från hus.  

Grundvattnets strömningsriktning i de södra delarna har i den geotekniska 

undersökningen bedömts följa markens topografi inom området. Sankare 

partier förekommer med tydlig vattennivå. Fri vattenyta i borrhålen 

påträffades på djup mellan 0,2-0,9 m under befintlig markyta. Marken 

bedöms huvudsakligen som olämplig för infiltration, dels pga jordens höga 

finjordshalt samt dels pga höga grundvattennivåer. Undantaget är de högre 

belägna delarna i den östra delen där djupet till grundvattennivån är större.  

2.5 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

År 2009 fastställde Vattenmyndigheten miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och 

grundvattenförekomster. Dessa ingår i EUs vattendirektiv (ramdirektivet för 

vatten) som i Sverige benämns för Vattenförvaltningen. Miljökvalitetsnormerna 

beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. För 

ytvattenförekomster är målet att god ekologisk och kemisk status har uppnåtts 

år 2015. Där detta är tekniskt omöjligt finns tidsfrist till år 2021 och längst till år 

2027. För alla vattenförekomster finns även ett krav på att statusen på 

recipienten inte får försämras.  

Primär recipient för dagvatten från planområdet är ån Tidan, sträckan 

Korsberga till Madängsholm (SE645659-139261). Tidan är ca 185 km lång 

och en av få svenska åar som rinner norrut. Dess avrinningsområde är 

sammanlagt ca 2230 km2 med en sjöandel på ca 2%. Ån sträcker sig från 

Ulricehamn, genom  Tidaholm och Tibro, via sjön Östen och mynnar i Vänern 

vid Mariestad, se Figur 17. Sträckan Korsberga till Madängsholm har klassats 

till måttlig ekologisk status på grund av miljöproblem med miljögifter, 

främmande arter och kontinuitetsförändringar. Den uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus pga kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Miljökvalitetsnormerna fastställdes 2016 för Tidan sträckan Korsberga till 

Madängsholm till ”God ekologisk status 2021” samt ”God kemisk 

ytvattenstatus med undantag  för kvicksilver och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter”.  

 

130



 

 
14 | 10250425  • Dagvattenutredning Rosenberg och Södra Rosenberg 

 
Figur 17. Tidans sträckning. Källa: VISS 

2.6 NATURVÄRDEN/OMRÅDESSKYDD 

Några kilometer nedströms Tidaholm är området Kobonäs – Orleka längs 

Tidan klassat som riksintresse för naturvård och innefattar Eldslyckan-

Kobonäs som är Natura 2000-område.   

Planområdet ingår i de områden som är utpekade som: 

- Nitratkänsligt område (en del slättområden i Göta- och Svealand) 

- Avloppskänsliga vatten för fosfor, inland 

Tidan omfattas vidare av strandskyddsbestämmelserna. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Tidaholm finns det lövskog med högt 

naturvärde inom norra delen av planområdet.  

Inom åkermarken finns åkesholmar, öppna diken och stenmurar, vilka alla 

omfattas av biotopskydd. Dispens kan därmed behöva sökas hos 

Länsstyrelsen om planen innebär påverkan på dessa skydd.  

2.7 INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR 
ÖVERSVÄMNING 

Till grund för höjdsättning av gator, tomter och byggnader måste hänsyn tas 

till vilka vattennivåer som kan förekomma. Enligt information från kommunen 

finns inga problem med kända översvämningar inom området. I den 

fördjupade översiktsplanen Framtidsplan 2020 är det angivet en nivåskillnad 

på ca 2-4 m mellan medelvattennivå i Tidan och planområdet, och det bedöms 

därför inte finnas någon risk för översvämning av ytor tänkta för bostäder och 

andra verksamheter inom planområdet pga hög vattennivå i Tidan.  

Sjön Östen 
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2.8 DAGVATTENPOLICY 

Tidaholms kommun har för närvarande ingen gällande dagvattenpolicy/-

strategi, men i den fördjupade översiktsplanen för Tidaholm (Framtidsplan 

2020, FÖP för Tidaholms stadsbygd, 2009-12-14), finns ett mål om att minska 

flödespåverkan till recipienten. Detta ska ske genom att minska andelen 

hårdgjorda ytor i staden samt genom att omhänderta dagvatten lokalt (LOD) 

alternativt fördröja det innan det når recipienten. 

3 BERÄKNINGAR 

3.1 NEDERBÖRD 

Tidaholm har en medelårsnederbörd på 595 mm/år1. För beräkningar av 

föroreningar används en korrigerad nederbörd på 655 mm/år. 

3.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Dimensionerande flöden har beräknats utifrån en återkomsttid på 20 år, 

enligt Svenskt Vatten P110. En klimatfaktor på 1,25 har adderats till framtida 

flöden för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar. Regnintensitet, 

avrinningskoefficienter och flöden uppskattas utifrån principer i Svenskt 

Vatten P110.   

Dimensionerande flöden har beräknats för: 

à Område A-D före och efter exploatering, i syfte att uppskatta den 

lokala förändringen i flöden och behov av fördröjning/rening för de 

olika delområdena var för sig, se Figur 18. I figuren visas också 

erforderlig volym för att inte öka flödet från dimensionerande regn, 

beräknat enligt P110 med avseende på rinntid. 

à Uppströms områden, för uppskattning av tillkommande flöden till 

planområdet. 

 

                                                   

1 SMHI Nederbördsstation 8311, Årsmedel 1960-1991 
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Figur 18. Befintliga (B) och framtida (F) flöden från de olika delavrinningsområden för 
ett 20-årsregn (20) och ett 100-årsregn (100). Magasineringsvolym som erfordras för 
att inte öka flödet för framtida område från ett 20-årsregn har beräknats med 
avseende på rinntid.  

3.2.1  Uppströmsområde C3 

Område C3 uppströms aktuellt planområde avvattnas via vattendraget som 

korsar planområdet. Det är ca 410 ha stort och består till ca 81 % av 

skogsmark med mindre del kalhyggen, 18% av jordbruk och 1% av villor. Då 

avrinningsområdet är större än ca 20-30 ha med oregelbunden form är 

rationella metoden ej lämplig att använda för att beräkna dimensionerande 

flöde. Istället har vattenföringen i bäcken beräknats med den metod för 

oreglerade vattendrag (avrinningsområde 0-10 km2) som beskrivs i 

Trafikverkets skrift ”Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – 

MB310”.  

Uppgifter om specifik medelvattenavrinning Mq är hämtade från SMHI 

(perioden 1961-2004). Med Mq på 8 l/s, km2 blir medelvattenföringen 

(årsmedelvärde för en lång period) MQ ca 35 l/s. Trummor för genomledning 

av naturliga vattendrag dimensioneras enligt samma skrift lämpligen för 

högvattenföring med 50 alternativt 200 års återkomsttid beroende på hur 

allvarliga konsekvenser en eventuell översvämning får för infrastruktur, 

trafikanter, fastigheter och mark intill anläggningen samt miljön. I detta fall 

torde en återkomsttid på 50 år vara tillräcklig. HQ50 är beräknad till 1520 l/s.  

3.3 BERÄKNING AV DAGVATTNETS 
FÖRORENINGSINNEHÅLL 

Dagvatten från hårt trafikerade ytor och stora parkeringsplatser innehåller 

ofta föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve fosfor, bly, koppar 

och zink. Dagvatten från jordbruksmark har hög andel näringsämnen (fosfor 

och kväve).  

Föroreningar i dagvatten är till största delen partikelbundna. Detta gäller 

metaller, fosfor, en stor del av organiska ämnen (organisk substans) och 

A1 

B20: 260 l/s 

F20: 610 l/s 

M20: 20 m3 

B100: 450 l/s 

F100: 1050 l/s 

A2 

B20: 660 l/s 

F20: 820 l/s 

M20: 140 m3 

B100: 1120 l/s 

F100: 1400 l/s 

C1-2 

B20: 110 l/s 

F20: 1010 l/s 

M20: 330 m3 

B100: 180 l/s 

F100: 1700 l/s 

B 

B20: 160 l/s 

F20: 950 l/s 

M20: 326 m3 

B100: 270 l/s 

F100: 1600 l/s D 

B20: 40 l/s 

F20: 340 l/s 

M20: 60 m3 

B100: 70 l/s 

F100: 580 l/s 
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PAH. Undantag finns för salter, tex vägsalt, och olja. Olja är lättare än vatten 

och kan därför spridas vidare med dagvattnet där huvuddelen av oljan lägger 

sig i vattenytan. Olja kan också bära med andra svårlösliga organiska 

miljögifter såsom PAH.  

Med hjälp av programmet StormTac har belastningen av tretton av de 

vanligaste undersökta föroreningarna från dagvatten beräknats före respekive 

efter exploatering av planområdet (utan rening), se Tabell 1. Beräkningarna i 

StormTac baseras på schablonhalter för olika markanvändningar. 

Tabell 1. Föroreningsbelastning för hela planområdet. 

    Befintligt Framtida Förändring 
    [kg/år] [kg/år]  [%] 

Näringsämnen 
P 6,8 12,2 80 
N 162 13 -30 

Tungmetaller Pb 0,361 0,715 100 
  Cu 0,61 1,41 130 
  Zn 1,26 4,84 280 
  Cd 0,00848 0,0304 260 
  Cr 0,0938 0,45 380 
  Ni 0,0549 0,385 600 
  Hg 0,000409 0,001685 310 
Suspenderat material SS 3180 3810 20 
Olja Olja 8,0 30,1 280 

Polycykliska aromatiska 
kolväten 

PAH16 0,0077 0,0358 360 
BaP 0,00021 0,00224 970 

 

Föroreningsbelastningen på recipienten efter exploatering av planområdet 
ökar jämfört med befintlig situation. Främst är det BaP och tungmetallerna 
krom, nickel och kvicksilver som ökar kraftigt.  

4 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING 

4.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är 

att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  
 

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 
 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig 
rening på väg till recipient. 

 

Att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering handlar i stort om att 

efterlikna vattnets naturliga förlopp innan områden blev urbaniserade. Bland 

annat är målet att skapa tillfällig uppdämning och fördröjning av 

dagvattenflöden, för att minska dimensioneringskrav på rörledningar och 
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risken för översvämningar nedströms, se Figur 19. Dessutom kan fördröjning 

skapas med möjlighet för infiltration och avdunstning, och på så sätt minska 

den totala vattenmängden från området till, i detta fall, Tidan. Därutöver vill 

man med en hållbar dagvattenhantering ge möjlighet för naturlig rening, 

filtrering och sedimentation av dagvatten för ökad vattenkvalitet.  

 

 

Figur 19. Olika mål med fördröjning av dagvatten, minskat maxutflöde och/eller minskat 
årligt totalflöde och därmed lägre mängd föroreningar till recipienten. 

4.2 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Dagvatten inom planområdet bör renas och utjämnas lokalt. Större delen av 

området leds därefter genom en anlagd (restaurerad) våtmark vidare till 

recipienten Tidan, se Figur 20 samt Bilaga 1. Uppskattning av volymer för 

föreslagna åtgärder med avseende på fördröjning redovisas i Figur 21.  

Avledning föreslås ske ytligt i så stor utsträckning som möjligt över grönstråk 

och genom uppsamling i dikesstråk. Vattenavledningen kan då bli en tydlig del 

av gestaltningen av området. Beroende på områdets karaktär kan avledningen 

ske i urbana kanaler eller i mer naturliga diken. 
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Figur 20. Figuren visar föreslagen dagvattenhantering.  

 

 

Figur 21. Figuren visar uppskattade dimensioner som krävs med avseende på 
fördröjning av ett 20-årsregn från planområdet. 
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4.2.1 Kommunal mark 

Inom det tänkta skolområdet, norr om skolan, har en yta identifierats som 

lämplig för LOD, se Figur 22. Ytan föreslås användas för att infiltrera och 

fördröja dels det dagvatten som leds in i planområdet från befintligt 

bostadsområde i väster och dels det dagvatten som genereras inom 

områdena för skolan och förskolan. Ytan bör inte bebyggas utan användas 

som en multifunktionell yta som tål översvämning vid kraftiga regn. 

 

 

Figur 22. Ytor lämpliga för översilning/infiltration inom idrottsområde och skolområde. 

 

Att nyttja dagvatten och vattenflödet i närheten av skolan kan skapa många 

typer av mervärden. Det kan fylla pedagogiska syften genom att barnen lär sig 

om väder och klimat under torra såväl som våta perioder. Odling är en aktivitet 

som blivit mer och mer populärt inslag för i skolor och kan koppas till olika 

skolämnen. I Axonaskolan i Tollarp gav exempelvis rädisskörden en extra 

krydda till skolmaten, Figur 23. 
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Figur 23. Skolträdgård vid Axonaskolan i Tollarp. Foto: Emma Crawley. 

 

Andra mervärden som kan skapas genom att nyttja dagvatten som en resurs 

är ekosystemtjänster, lek och en levande skolmiljö. Ett utkast av idéer på hur 

man kan använda det dagvatten som uppkommer inom skolområdet 

redovisas nedan: 

à Vattenlek; lekplats, vattenpump, kanalsystem, vattenorgel,  

à Bevattning; grönområden, träd, odlingar 

à Pedagogik; möjlighet till lektioner utomhus, kartläggning av växt- och 

djurarter (olika zoner), skapa energi med vattenverk 

à Levande skolmiljö; skolträdgård som ger bidrag till matsalen, park, 

fiskdamm, fontän/isbana (sommar/vinter) 

4.2.2 Befintligt vattendrag 

Det korsande vattendraget inom planområdet utgör i dagsläget ett 

reningsstråk (även för uppströms liggande områden). Det innebär att det 

sannolikt finns mycket föroreningar fastlagda i bottensedimentet i bäcken. 

Vegetationen i och kring bäcken spelar stor roll för reningsfunktionen. Så länge 

huvudfåran är täckt med tät vegetation kommer bäcken att kunna fungera som 

en våtmarksrening för dagvatten och även ge viss fördröjning. Skulle hela 

bäcken rensas så kommer dels föroreningar som är bundna i sedimentet, 

främst fosfor, att frigöras samtidigt som bäckens renande förmåga upphör tills 

ny vegetation etableras.  

Det befintliga vattendraget föreslås återfå sin ursprungliga sträckning inom 

planområdet mot utlopp T2. Enligt uppgift från kommunen har den sista 

sträckan av bäcken, närmast utloppet, tidigare utgjort ett våtmarksområde och 
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förslagsvis restaureras bäcken så att den återfår sin våtmarkskaraktär. En 

våtmark vars huvudsyfte är vattenrening bör vara så stor som möjligt för att få 

en lång uppehållstid och därmed bättre reningseffekt. Enligt 

Naturvårdsverkets handledning för anläggning och restaurering av våtmarker 

blir våtmarker för rening som är mindre än 0,5 ha eller som har 

tillrinningsområden mindre än 50 ha ofta dyra i förhållande till vunnen 

miljönytta.  

Viktigt att tänka på vid restaurering är att få en bild av vattendragets tidigare 

utseende och sträckning. Utformning och skötsel är ytterligare aspekter som 

måste tas stor hänsyn till för att syftet med våtmarken ska uppnås.  

Utöver rening bidrar en våtmark till många andra mervärden, bland annat till 

flödesutjämning, ökad biologisk mångfald, kulturmiljövård och rekreation. 

4.3 GATUMARK OCH ALLMÄNNA YTOR 

Gator och parkeringar inom området bör förses med trädplanteringar i 

skelettjord dit vatten från ytlig avrinning kan ledas. Skelettjorden fungerar som 

fördröjnings- och infiltrationsmagasin. Skelettjorden förses med en 

dränering/bräddning som ansluts till dagvattensystemet.   

Dagvatten från trafikytor föreslås ledas till öppna diken eller grönytor innan det 

leds vidare till större reningsåtgärd/recipient. Dikena kan med fördel utformas 

så att det går att fånga upp utsläpp vid eventuell olycka, tex med så kallade 

Munkenbrunnar.  

Området för parkering mellan skolan och förskolan är utpekat som lämpligt 

område för infiltration. Parkeringsytorna bör därför utföras med någon form av 

genomsläpplig beläggning. De föreslås också höjdsättas så att avledning sker 

mot grönytor, växtbäddar/biodiken eller trädgropar för att fördröja och rena 

dagvattnet, se Figur 24. Dagvatten från parkeringsytor bör passera en 

anläggning med god oljeavskiljande funktion innan det leds till 

dagvattensystemet. Anläggningen kan utgöras av mark-växtsystem, tekniska 

oljeavskiljare eller en kombination av dessa.  
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Figur 24. Parkering med avvattning mot biodike för fördröjning och rening av 
dagvattnet.   

4.4 KVARTERSMARK 

Mindre förorenat dagvatten från kvartersmark (tak, gångytor) bör ledas över 

grönytor vidare mot diken, se Figur 25. Stuprör förses med utkastare och 

ränndalar med god lutning ut från fasad till grönytor. Hårdgjorda ytor 

minimeras/anläggs med dränerande material och genomsläppligt ytskikt där 

så är möjligt.  

 

Figur 25. Exempel på gröna ytor mellan hus som kan användas för fördröjning.  
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4.5 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Viktigt är att höjdsätta området så att vatten kan avrinna på ytan 

(vattenvägar) vid skyfall/överbelastning av dagvattensystemet utan att skada 

byggnader och andra känsliga anläggningar. Det är också viktigt att inte 

skapa instängda områden som kan översvämmas.  

De lägre belägna områdena inom planområdet är reserverade för naturmark 

som inte är lika känsliga för översvämningar, jämfört med t.ex bostäder. 

 

Figur 26. Exempel på översvämningsyta, kan förses med kupolbrunn ansluten till 
dagvattenledningsnät. 

5 KONSEKVENSER AV 
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Genomförandet av planen kommer i och med att en stor del av området 

hårdgörs medföra ökade dagvattenflöden och föroreningsmängder till 

recipienten på årsbasis. 

5.1 NÄRINGS- OCH FÖRORENINGSBELASTNING 

Genererade föroreningsmängder kan till viss del styras med genomtänkta 

materialval vad gäller byggmaterial, armaturer, räcken, stolpar etc. De 

schablonhalter som använts är generella, och beräknade mängder kan 

därmed vara överskattade. 
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Tabell 2. Ungefärlig avskiljningsgrad för olika dagvattenåtgärder (StormTac, 2017) 
samt beräknat behov för att inte öka föroreningsbelastningen från planområdet på 
årsbasis jämfört med dagens belastning. Röda siffror understiger behovet.  

    Reningseffekt [%]           

  

Reningsåtgärd 

Dam
m

 

Våtm
ark 

Dike 

Krossdike 

Svackdike 

Biofilter/växtbädd 

Ö
versilningsyta 

Behov 

Näringsämnen P 55 50 30 60 30 65 40 44 
N 35 30 10 55 40 40 25 - 

Tungmetaller Pb 75 80 40 85 70 80 55 50 
  Cu 60 55 25 85 65 65 60 57 
  Zn 55 60 55 85 65 85 50 74 
  Cd 80 80 35 85 65 85 55 72 
  Cr 60 60 35 85 60 55 45 79 
  Ni 85 25 51 90 50 75 45 86 
  Hg 30 30 10 45 15 80 20 76 
Sediment SS 80 85 70 90 70 80 70 17 
Olja Olja 80 95 85 90 85 70 80 73 
Polycykliska 
aromatiska 
kolväten 

PAH16 70 70 15 60 60 85 70 78 

BaP 75 70 15 60 60 85 70 91 
 

Det finns relativt lite data på reningseffekten för dagvatten i mark-växtsystem 

såsom gräsytor och skelettjordsmagasin, men eftersom en stor del av fosforn 

och tungmetallerna är partikelbundna kommer en stor del att av dessa att 

fastläggas. Dagvattenåtgärder i serie ger bättre rening, men samtidigt 

minskar reningseffekten i varje steg eftersom inkommande föroreningshalt är 

lägre för varje steg.  

Med ovanstående i beaktande är vår bedömning att systemet som helhet 

inte ökar föroreningsbelastningen på recipienten. Näringspåverkan blir 

snarare lägre jämfört med befintlig situation, vilket framförallt beror på 

minskad areal åkermark samt anläggning av våtmark. 

Den planerade exploateringen inom planområdet bedöms med anledning av 

avståndet till områdena för riksintresse för naturvård och Natura 2000 inte ha 

någon större påverkan på dessa. 

5.2 FLÖDEN 

De föreslagna fördröjningsåtgärderna inom planområdet kommer att verka 

flödesutjämnande. Planområdet utgör dessutom en väldigt liten del av 

avrinningsområdet för Tidan sträckan Korsberga – Madängsholm och 

kommer därför inte att ha någon större påverkan på flödet i Tidan.  
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6 SAMMANFATTNING OCH 
REKOMMENDATIONER  

Dagvatten från Rosenberg avvattnas till recipienten Tidan. Tidan har i 

dagsläget otillfredsställande ekologisk status. Delar av den är också 

skyddade som Riksintresse för naturvård och Natura 2000-område.  

När området exploateras ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket i sin tur ger 

minskad infiltration och avdunstning samt snabbare avledning och därmed 

ökat dagvattenflöde. Med föreslagna åtgärder kan flödesökningen från ett 

20-årsregn dock infiltreras och fördröjas inom planområdet.  

Exploatering av Rosenberg kommer också att bidra till ökad 

föroreningsbelastning på recipienten om inte reningsåtgärder planeras, 

skapas och upprätthålls. Enskilda åtgärder är inte tillräckligt, men med en 

kombination av åtgärder förväntas påverkan bli ringa.  

Det finnas en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som 

möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med 

byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och sprängning kommer 

att tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter från berget. Vidare 

finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner och fordon som används i 

byggskedet. 

Vid höjdsättning av området är det viktigt att se till att vatten kan avrinna på 

ytan (vattenvägar) vid skyfall/överbelastning av dagvattensystemet utan att 

skada byggnader och andra känsliga anläggningar. Det är också viktigt att 

inte skapa instängda områden som kan översvämmas. Utrymme bör 

reserveras i planen för avrinningsvägar/grönstråk och fördröjningsmagasin.  

6.1 REKOMMENDATIONER INFÖR 
PLANBESTÄMMELSER 

· Områden för våtmark, infiltration och fördröjning reserveras i plan. 

· Område för trädplantering inom gaturummet reserveras i plan. 

· Max hårdgjord yta för parkeringsytor/bostadsområden anges i plan. 
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Bostäder: 
dagvatten från  
befintligt 
bostadsområde 
avleds till 
området för 
naturlig 
infiltration, rening 
och fördröjning.

Skola: dagvatten från 
takytor inom skolområdet 
fördröjs och renas via 
växtbäddar och genom 
naturlig infiltration. Kan 
också användas för 
exempelvis gårdsodling, i 
undervisning eller lek.

Förskola: växtbäddar och 
öppen dagvattenhantering 
i rännor på gården.

Parkering: avvattnas till 
växtbäddar med 
skelettjord för fördröjning 
och rening.Befintliga diken: bevaras längs 

med promenadstråket 
Ånarundan. Växtligheten får 
gärna också bevaras för ökad 
reningseffekt.

Samlad fördröjning och rening i form 
av våtmark: det norra diket fylls upp 
och det södra diket används som 
huvuddike för uppströms område. 
Genom att göra diket meandrande 
med våtmarkskaraktär skapas högre 
naturvärde och reningspotential. 
Området blir lägre beläget och tillåts 
svämma över vid höga flöden. 

Bostäder: avledning till damm 
ger fördröjning och rening för 
större delen av etapp 2 
området .

Idrottsanläggning: 
dagvatten avleds till 
infiltrationsstråk.

Bostäder: avledning ytligt till 
grönstråk och öppna diken. 

Lokalgata: trädplantering med 
skelettjordar. Öppen avledning 
i diken mot befintlig bäck.

Avvattning: Svarta pilar markerar 
lutning för avvattningsriktning. Blå 
pilar markerar diken.146

SEAP11688
Texinskrivning
BILAGA 1: Förslag dagvattenhantering



Damm: 60 m3

Damm: 120 m3

Infiltrationsstråk: 34 m3

Infiltrationsstråk: 44 m3

Damm: 110 m3

Infiltrationsstråk: 140 m3

Infiltrationsstråk: 130 m3

Växtbäddar: 50 m3

Infiltrationsstråk: 20 m3

Dagvattenåtgärder och den 
fördröjningsvolym vid ett 20-
årsregn erfordras för att inte öka 
flödet.147
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Sammanfattning 
Bostadsområde Bälteberga ”Nära staden – granne med naturen”. Boende i 
Bälteberga kommer att vara granne med naturen - då den finns strax intill 
tomtgränsen i form av såväl Tidan och skogen som ängar och promenad- och 
friluftsstråk. Genom att skapa bra anslutningar till det befintliga gång- och 
cykelvägnätet ges en närhet till stadskärnan. Bälteberga möjliggör att bo nära 
naturen men ändå nå stadens funktioner och kollektivtrafik via en kort 
promenad eller cykeltur. Det skapar förutsättningar för ett hållbart 
levnadssätt som är bra för såväl staden och miljön och som även tilltalar fler 
och fler människor. 
 
Planförslaget i programmet är uppdelat i två tydligt avgränsade områden 
eftersom ett låglänt avrinningsområde med en större bäck delar planområdet 
i mitten. Totalt medger planprogrammet en möjlig exploatering på ca 130-
140 bostäder samt en större tomt för eventuell förskola/skola alternativt 
bostäder. Planförslaget visar på möjligheter att ta tillvara på områdets 
befintliga kvalitéer i samband med utformningen av en lekplats och friyta i 
mitten av område B. Planförslaget bygger på en övergripande struktur som 
möjliggör att en etapputbyggnad kan ske i sju steg beroende på efterfrågan 
och framtida möjligheter att exploatera med hänsyn till bland annat 
strandskyddet. 
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Varför ett planprogram? 
Detta planprogram omfattar delar av den kommunägda fastigheten Siggestorp 3:1 i området 
Bälteberga, Tidaholms kommun. Ett planprogram är inget juridiskt dokument utan tas fram för att 
kommunen tidigt ska kunna få ett brett och samlat beslutsunderlag för att pröva områdets 
lämplighet. I planprogrammet sammanställs och beskrivs områdets möjligheter och begränsningar 
och man belyser frågeställningar och ytterligare utredningar som behöver hanteras i den kommande 
detaljplaneprocessen. En del av innehållet är att bl.a. redovisa bakgrund, den fysiska avgränsningen 
samt tidigare beslut och ställningstaganden. Sammantaget ger planprogrammet en översiktlig bild av 
hur området kan utformas och exploateras och utgör därmed ett bra planeringsunderlag för den 
fortsatta planeringsprocessen. 
 
Det förslag som presenteras i programmet är att betrakta som ett tänkbart förslag. Vid ett fortsatt 
arbete kan detta förslag komma att bearbetas och i viss mån säkert också revideras. Planprogrammet 
syftar till att agera startskottet i en planprocess och ger även allmänhet och andra intressenter 
möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede innan några beslut är fattade. 
 
Det aktuella programområdet utgörs av åkermark och skogsmark och är inte tidigare planlagt, vilket 
innebär att en ny detaljplan måste upprättas för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Den planerade 
åtgärden är med i kommunens översiktsplan och även den fördjupade översiktsplanen. Syftet med 
detta planprogram är att pröva områdets lämplighet för villabebyggelse. 
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Bakgrund och syfte 
Kommunen har i den fördjupade översiktsplanen Framtidsplan 20201 konstaterat att för att Tidaholm 
ska utvecklas till en attraktiv stad att bo i är det viktigt att utbudet av byggbara tomter för bostäder 
motsvarar efterfrågan. Området som detta planprogram omfattar, bedöms tillsammans med de 
övriga områdena i framtidsplanen, motsvara efterfrågan på mark för bostadsbebyggelse inom 
kommunen med en tidshorisont fram till 2020. I samband med framtagandet av den fördjupade 
översiktsplanen förvärvade kommunen det aktuella markområdet. Marken är avstyckad från 
Bälteberga Gård, vilket gett namnet på programområdet. 
 
Områdena i den fördjupade översiktsplanen har ingen inbördes prioriteringsordning och 2015-09-09 
beslutade miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ett planprogram för detta område för att pröva 
dess lämplighet för bostäder.  

 
I den fördjupade översiktsplanen så finns en övergripande redovisning av området och 
målsättningarna för en framtida bebyggelse. Syftet med detta planprogram är att lite mer detaljerat 
utreda och redovisa områdets samlade förutsättningar och begränsningar samt redogöra för hur 
exploateringsområdet i stora drag lämpligen kan disponeras, förslag till etappindelning och belysa de 
konsekvenser som en exploatering i enlighet med programmet kan medföra.  

  

                                                           
1 Framtidsplan 2020, Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd, antagen av kommunfullmäktige 14 december 2009 

Programområdets läge i förhållande till Tidaholms tätort. 
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Förutsättningar 
LÄGE OCH OMFATTNING 
Programområdet omfattar ca 22 hektar och är beläget ca 1,5 km söder om Tidaholms stadskärna. 
Området utgörs av fastigheten Siggestorp 3:1 och avgränsas i väster av ån Tidan, i öster av 
Stallängsvägen och i norr av befintligt bostadsområde i form av friliggande villabebyggelse och 
skogsområde. Söderut avgränsas området av fastigheten Baltak 7:53.  
 

 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Framtidsplan Tidaholm 2020 - Fördjupning av översiktsplan för Tidaholms stadsbygd, antogs av 
kommunfullmäktige 14 december 2009. I den fördjupade översiktsplanen konstateras att för att 
Tidaholm ska utvecklas till en attraktiv stad att bo i är det viktigt att Tidaholm har ett utbud av 
områden att bygga bostäder på som motsvarar efterfrågan. Området för detta planprogram, område 
2 - Bälteberga, är ett av de områden som tillsammans bedöms motsvara efterfrågan på mark för 
bostadsbebyggelse inom kommunen. Kommunens riktlinjer för området är främst att;  

 Ge utrymme för Åna-rundan mellan planerat bostadsområde och Tidan 
 Ny gång- och cykelväg ska ansluta till befintlig gång- och cykelväg från 

Rosenbergsområdet alternativt en separerad gång- och cykelväg längs Stallängsvägen 
 Hänsyn ska tas till Åkerholmar och en stenmur 
 Vegetationen mellan Tidans strand och jordbruksmarken ska sparas och skyddas i 

detaljplanen 
 I norra delen av området ska stor hänsyn tas till området som klassats som värdefull 

natur 
 
DETALJPLANER 
Området omfattas inte av några detaljplaner. 
 
  

Programområdets ungefärliga läge och omfattning. 
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ÖVRIGA BESLUT 
Kommunstyrelsen i Tidaholm beslutade 2015-05-06 att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att 
ta fram nya planområden för villabebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-09-09 att 
ge förvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för villabebyggelse vid Bälteberga. 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Programområdet består av fastigheten Siggestorp 3:1 som ägs av kommunen.  
 
MARK OCH VEGETATION 
Marken inom planområdets norra och östra del utgörs av skogsmark/nyligen avverkad skogsmark. I 
detta område finns också en bäck som sträcker sig genom delar av programområdet och rinner ner 
mot Tidan. Bäcken är av sådan storlek att hänsyn bör tas till denna vid planläggning av området. 
 

 
 
  
Skogen i den nordöstra delen av programområdet.            Del av den bäck som rinner genom skogsområdet. 

Vy från den befintliga traktorvägen över programområdets mellersta del med stenmuren i bakgrunden.  
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Programområdets västra och södra delar utgörs av åkermark med inslag av åkerholmar och 
stenmurar. Inom området förekommer lokala höjder och sänkor, men huvudsakligen sluttar marken 
västerut ner mot Tidan.  
 
NATURVÄRDEN 
Sydvästra delen av området består av åkermark med mindre åkerholmar samt en stenmur, vilka har 
ett biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. Hänsyn ska tas till befintliga åkerholmar och stenmuren 
alternativt ska dispens sökas hos Länsstyrelsen om det inte bedöms möjligt att bevara dessa.  
Strax norr om programområdet finns ett lövskogsområde som i lövskogsinventeringen2 klassats som 
naturvärdesklass 3 i en fyrgradig skala med en beskrivning som anger ”Vissa naturvärden”. I området 
har även mindre hackspett 
observerats. Programområdet 
omfattar endast en begränsad del av 
detta område och inför 
detaljplaneläggning så bör en 
noggrannare utredning och 
kartläggning göras om definitiva 
naturvärden och vilka träd som bör 
bevaras.  
 
 
 
 
 
 
”Lövskogsinventering i Tidaholms 
kommun, område 377 Lövskog väster 
om Siggestorp, Naturvärdesklass 3.

                                                           
2 Lövskogsinventering i Tidaholms kommun, Rapport 2012:84 

Programområdets sydvästra del med åker och åkerholmar. Vy från befintlig traktorväg. 
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Vegetationen mellan Tidans strand och jordbruksmarken ska sparas och skyddas i kommande 
detaljplaner. Mer om detta under rubrik strandskydd. 
 
GEOTEKNIK 
En översiktlig geoteknisk undersökning av programområde genomfördes 20113. En detaljerad 
undersökning rekommenderas att utföras inför en detaljplaneläggning av området för att bland 
annat klargöra utbredningen av partier med lösare jordlager. 
 
GEOHYDROLOGI 
Nivåskillnaden mellan Tidans medelvattennivå och planerat område är mellan 2-4 meter, därmed 
finns ingen risk för översvämning från Tidan till programområdet. Inom området förekommer 
sankare partier där vattennivån är ytlig. I den geotekniska undersökningen har den fria vattenytan 
påträffats på djup mellan 0,2- 0,9 meter under befintlig markyta. 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten 
Marken bedöms huvudsakligen som olämplig för infiltration dels p.g.a. jordens höga finjordshalt 
samt dels p.g.a. höga grundvattennivåer. Undantaget är vissa markområden i de högre belägna 
delarna i sydöstra delen av programområdet där djupet till grundvattennivån är större.  
 
Grundläggning 
Grundläggning av 1-2 plans byggnader bör kunna utföras utan grundförstärkningsåtgärder, hänsyn 
ska dock tas till eventuella uppfyllnader inom partier med lösare jordlager. Jorden är 
erosionsbenägen vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten. 
 
RADON 
Radonmätning har i samband med den geotekniska utredningen utförts i 3 punkter inom området. 
Resultatet innebär att marken klassas som normalradonmark och byggnader ska utföras med 
radonskydd.  

                                                           
3 PM Geoteknik, 511-131, Siggestorp 3:1, 23 november 2011, BG AB, Bygg och Geokonsult AB 

Tidan väster om programområdet. 
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FORNLÄMNINGAR 
Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök finns inga kända registrerade fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar inom programområdet. Det finns dock många fornlämningar som inte 
ännu är upptäckta och Länsstyrelsen kan besluta att en särskild arkeologisk utredning måste göras i 
samband med detaljplanearbetet. Behovet av en utredning görs utifrån en bedömning av hur troligt 
det är att okända fornlämningar kan finnas i det aktuella området. 
 
TRAFIK 
Vägnät 
Området kommer att anslutas till det kommunala vägnätet via Stallängsvägen. Stallängsvägen löper i 
norr-sydlig riktning in mot Tidaholms tätort respektive söderut mot Ljungbacken/Stenbacken. 
 
Buller 
Baserat på uppskattning av bullernivåer från Stallängsvägen bedöms inte programområdet störas av 
bullernivåer som överskrider aktuella miljökvalitetsnormer.  
 
CYKEL- OCH GÅNGVÄGAR 
Programområdet angränsar till Tidaholms gång- och cykelvägnät både i nordost via bostadsområdet 
samt i nordväst via gång- och cykelstråket till idrottsområdet. Genom programområdet går även den 
populära ”Åna-rundan” som är ett promenadstråk längs med Tidan.  
 

 
 
 
 
  
  

Karta över befintliga gång- och cykelstråk i anslutning till programområdet. 
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Åna-rundan 
Åna-rundan följer Tidan genom ett vackert kultur- 
och lövskogslandskap och är 3,6 km lång. Åna-
rundans promenadväg ligger för det mesta invid 
själva ån, men inom programområdet viker 
promenadstigen in på en gammal traktorväg. Det 
finns ett pågående projekt att anlägga en gångbro 
över Tidan där ån kröker sig, strax norr om 
planområdet.  
 
 
 

 
  

Åna-rundan erbjuder en attraktiv och trevlig promenadstig i anslutning till Tidaholms tätort. 
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SERVICE 
Strax norr om programområdet finns ett idrottsområde med fotbollsplaner, tennisbanor och ishall. 
Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 400 meter norr om programområdet. Övrig kommunal service i 
form av bibliotek, skola, förskola, vårdcentral och folktandvård finns 1,5 km norr om området i 
Tidaholms tätort. 
 
KOMMUNIKATIONER 
Tidaholm har goda förbindelser och kommunikationer med angränsande kommuner. Med buss nås 
Falköping och Skövde på ca 30 minuter. Från dessa orter nås tågtrafik med täta förbindelser till såväl 
Göteborg som Stockholm.  
Tidaholms resecentrum ligger ca 1,5 km norr om programområdet, därifrån går samtliga bussar i 
Västtrafiks regi såväl som lokala linjer inom kommunen. Närmsta busshållplats, Tidavallen, är belägen 
ca 400 meter norr om programområdet vid Ringvägen. Där går busstrafik mot såväl Skövde som 
Falköping. 

Strandskydd 

 
 
Området omfattas av 100 meter generellt strandskydd från Tidan. Strandskyddets syfte är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Syftet är också att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både 
land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 
100 meter i båda riktningarna. 
 
Kommunen får enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen bestämma att strandskyddet enligt 7 
kapitlet miljöbalken ska upphävas för ett område i detaljplan. Förutsättningen är att det föreligger 
särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk, på det sätt som avses med planen, väger 
tyngre än strandskyddsintresset. 
Med stöd av den lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2009 hävdar kommunen att delar av 
strandskyddet behöver tas i anspråk för stadens utveckling, vilket är mycket angeläget för hela 

159



 

13 
 

Tidaholms kommun. Att upphäva delar av strandskyddet skapar möjligheter för en ändamålsenlig 
struktur för bostadsområdet samtidigt som syftet med strandskyddet bevaras så långt det är möjligt.  
 
I det fortsatta planarbetet är det därför av stor vikt att redovisa de särskilda skälen till varför 
strandskyddet ska upphävas. Det bör omfatta en redovisning av berörda strandområdens värden ur 
strandskyddssynpunkt, överväganden om planutformning med hänsyn till strandskyddet, 
konsekvenserna av planen för den allemansrättsliga tillgängligheten samt livsvillkoren för djur och 
växtlivet samt hur intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Även 
motivering till avgränsningen av det område där strandskyddet föreslås upphävas bör göras i det 
fortsatta planarbetet. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp 
Det befintliga VA-systemet klarar inkoppling av ett hundratal tillkommande villor på det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Det finns möjlighet att ansluta programområdet från två håll och i 
dagsläget låses ingen inkopplingspunkt för området. Det finns även fördelar med om området 
kopplas in från båda hållen eftersom det då blir rundmatning och därmed säkrare tillgång till vatten 
samt att tillräckligt flöde vid brandbekämpning säkerställs.  
 
Dagvatten 
Enligt den geotekniska undersökningen lämpar sig området inte för lokalt omhändertagande genom 
infiltration. Dagvattnet inom området föreslås därför omhändertas genom t.ex. anläggande av 
fördröjningsdamm innan det släpps ut i Tidan. Placering och omfattning av dessa behöver utredas i 
detaljplaneprocessen. 
 
Uppvärmning och el 
I dagsläget finns fjärrvärmeledningar i Ringvägen ca 400 meter norr om programområdet. Huruvida 
byggnationen i programområdet kommer att anslutas till fjärrvärmenätet kommer att utredas i ett 
senare skede. Anslutning till elnätet bedöms inte innebära några problem, det kan komma att 
behövas transformatorstation inför dragning av nya ledningar och fler kunder. 
 
Avfallshantering 
Utrymme för sopsortering förutsätts rymmas inom de privata fastigheterna och framkomlighet för 
avfallstransporter behöver säkerställas vid detaljplaneläggning. Vid eventuella grupphusbyggnationer 
bör möjligheten att samordna sopsorteringen ses över med exempelvis gemensamma miljöhus.  
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Områdesanalys 
För att definiera och tydliggöra områdets möjligheter, styrkor samt begränsningar har en 
övergripande områdesanalys genomförts. Områdesanalysen har utgått från Kevin Lynchs metod för 
rumslig analys som han förespråkar i boken The Image of the city. Enkelt förklarat handlar det om att 
beskriva området utifrån dess visuella struktur och hur platsen upplevs. Områdesanalysen görs 
utifrån dagens situation. Utifrån denna analys har sedan planförslaget tagits fram där hänsyn är 
tagen till de kvaliteter som området har. 
 
Elementen som tillämpas i denna analys är; 
 
Områden; fysiskt/visuellt avgränsade områden  
Noder; kopplingspunkter eller målpunkter  
Stråk; värdefulla stråk eller passager som kopplar samman knutpunkter 
Gränser/barriärer; fysiska eller visuella hinder, områdesgränser 
Landmärken; unika inslag som ger en orienterbarhet, karaktärsskapande för platsen 
 

 
 Områdesanalys. 
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Planförslag 

 
 
 
VISION 
Bostadsområde Bälteberga ”Nära staden – granne med naturen”. Boende i Bälteberga kommer att 
vara granne med naturen - då den finns strax intill tomtgränsen i form av såväl Tidan och skogen som 
ängar och promenad- och friluftsstråk. Genom att skapa bra anslutningar till det befintliga gång- och 
cykelvägnätet ges en närhet till stadskärnan. Bälteberga möjliggör att bo nära naturen men ändå nå 
stadens funktioner och kollektivtrafik via en kort promenad eller cykeltur. Det skapar förutsättningar 
för ett hållbart levnadssätt som är bra för såväl staden och miljön och som även tilltalar fler och fler 
människor. 
 
Planförslaget är uppdelat i två tydligt avgränsade områden eftersom ett låglänt avrinningsområde 
med en större bäck delar planområdet i mitten. Totalt medger planprogrammet en möjlig 
exploatering på ca 130-140 bostäder samt en större tomt för eventuell förskola/skola alternativt 
bostäder. Planförslaget visar på möjligheter att ta tillvara på områdets befintliga kvalitéer i samband 
med utformningen av en lekplats och friyta i mitten av område B. Planförslaget bygger på en 
övergripande struktur som möjliggör att en etapputbyggnad kan ske i sju steg beroende på 
efterfrågan och framtida möjligheter att exploatera med hänsyn till bland annat strandskyddet. 
 
Tidan är en betydande planeringsfaktor för områdets utformning. Samtidigt som den är ett rogivande 
element i landskapet utgör den en naturlig gräns och barriär mot väster. Strandskyddet medför vissa 
restriktioner för exploatering men inte nödvändigtvis ett hinder. Med undantag från etapp B6 kan 
området utvecklas utan att strandskyddet inskränks. Planförslaget förutsätter en ändring av Åna-
rundans sträckning, så att den går utmed Tidans strandkant. Om man därtill fastställer ett visst 
respektavstånd till bebyggelsen bör inte heller etapp B6 påverka strandskyddets intentioner negativt. 
För allmänheten i Tidaholm ger föreslagen utbyggnad en bättre kontakt med Tidan, utmed Åna-
rundan samtidigt som det knyter den tillkommande bebyggelsen till det befintliga på ett naturligt 
sätt.  
 

  

Illustrationskiss över området. 
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Utformning 
BOSTÄDER 

 
 
Planprogrammets syfte, och tanken med området är att exploatera området med villor.  I ett större 
område som detta programområde är det positivt att kunna erbjuda och tillgodose olika önskemål 
när det gäller villabebyggelse. Planprogrammet möjliggör både mindre grupphusbyggnationer såväl 
som större villatomter med möjligheter till mer flexibla bostäder.  
 
Kvartersstruktur och tomtstorlek 
Planförslaget är uppdelat i två områden, A och B. Etapp A utgörs av den mark som idag är 
skog/nyligen avverkad skog i öster och etapp B utgörs av den mark som idag är åkermark i väst. Att 
den västra delen bedöms mer attraktiv med vackra vyer och utblickar samt närhet till Tidan behöver 
beaktas och är något att förhålla sig till i den vidare detaljplaneläggningen. Ett sätt att balansera ut 
attraktiviteten i området kan vara att planera för mindre och fler tomter där efterfrågan bedöms bli 
stor och på den lite mindre attraktiva marken i gengäld erbjuda lite större tomter med större 
flexibilitet i byggnation. Exempelvis bör det vara möjligt att bygga såväl större enplanshus som 
tvåvåningshus och alternativt suterränghus i de fall markförutsättningarna är sådana. Andra 
möjligheter att balansera efterfrågan på bostäder i området kan göras via differentierade tomtpriser. 
 
Målet är att kunna erbjuda olika typer av områden för att på så sätt tillgodose så många 
efterfrågningar som möjligt på olika typer av boende. Exempelvis kan mindre grupphusbostäder som 
kräver mindre tomtytor, i gengäld få en gemensamhetsyta. Större tomter ger ett mindre behov av 
gemensamhetsytor och den som hellre rår om sig själv får bättre möjlighet att göra detta med en 
större tomt med fler möjligheter.  
 
Att titta på efterfrågan och behov inför en detaljplanering och exploatering av området är av stor 
vikt. Det skapar möjligheter för att i vissa områden kunna hålla nere tomtytorna och även skapa 

Planskiss över området, etapp A till höger och etapp B till vänster. 
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förutsättningar för annan bebyggelse än den typiska friliggande villan. Många människor uppskattar 
sitt egna hus men man kanske inte har behov av en stor tomt som ska skötas. Då kan marklägenheter 
med gemensamma uteplatser vara ett bra alternativ. Gruppbyggda radhus eller parhus kan innebära 
en lägre boendekostnad men ändå vara mer attraktivt för människor som inte vill bo mitt i stan men 
ändå ha nära till grannar.  I de mindre attraktiva markområdena går det att tillgodose både de som 
vill ha en egen tomt med egna ytor – liksom i de mest attraktiva lägena kan man skapa 
förutsättningar för mer gemensamma byggnadssätt som ger en yteffektivitet samtidigt som det 
gynnar samhörigheten i området. 
 
SERVICE  
I dagsläget finns det behov ny skola, förskola i Tidaholm och lokalisering utreds. Inom 
planprogrammet finns det möjligheter till flexibel utformning och markanvändning av etapp A1. 
Detta område längst öster ut, utmed Stallängsvägen är det område som bäst lämpar sig för annan 
verksamhet såsom omsorgsverksamhet eller service, dels då tomten ligger nära Stallängsvägen vilket 
minskar attraktiviteten men främst då det innebär kortast sträcka för leveranser och även 
transporter i det fall det skulle bli skola eller förskola. Att ”spara” på delar av A1b området och 
avvakta framtida lokalbehov gör att tallskogen bevaras för tillfället och utgör ett respektavstånd 
mellan den befintlig bebyggelse och den nytillkomna villabebyggelsen. Möjligheten att bygga något 
annat än privata bostäder försvinner inte eftersom det exempelvis kan planläggas med 
bestämmelsen BS (Bostäder och Omsorgsverksamhet). I planskissen är området norr om matargatan 
illustrerat som en förskole tomt på ca 10 000 kvm men hela etappen A1 skulle kunna nyttjas som 
”service”.  
 
FRIYTOR, LEK 
Delar av programområdet kommer inte att vara möjliga att exploatera med bostadstomter varför 
dessa kommer att utgöra naturliga friytor mellan de tillkommande bostadsområdena. Utformningen 
av dessa behöver beaktas för att de ska kunna skötas på ett bra sätt. Inom programområdet föreslås 
att förhöjningen med stenmuren som sträcker sig från väst till öst sparas och används som allmän 
platsmark i form av lek- och naturområdet. Det skapar ett värde för boende i området såväl som 
kommunens invånare som passerar området i samband med användandet att promenadstråket Åna-
rundan.   
 

 
 Illustration över lek och naturområdet, i mitten av planområdet. 

164



 

18 
 

BUFFERTZON  
Då Stallängsvägen är en relativt trafikerad väg så föreslås att man i det kommande detaljplanearbetet 
placerar en buffertzon längs med vägen. Buffertzonen behöver inte betyda att man gör det till allmän 
platsmark utan det kan fortfarande mycket väl ha användningen Bostäder eller Omsorgsverksamhet, 
men bostadshus och lekområden bör inte placeras inom zonen utan kanske bör den avsättas för 
förrådsbyggnader, hämta- lämnafunktioner eller parkeringsytor. 

Etappindelning och exploateringsgrad 
 
 

 
 
Föreslagen utbyggnad av bostadsområdet är anpassad för att byggas ut i sju etapper. Om man väljer 
att gå vidare med detaljplanearbete för området måste nödvändigtvis inte detta följa de föreslagna 
utbyggnadsetapperna. Tidsmässigt är utbyggnaden tänkt att följa etappernas numrering med 
undantag för etapp A2. För denna etapp finns en viss osäkerhet om huruvida markförhållandena är 
tillräckligt bra för bostadsändamål, något som föreslås utreda i samband med planläggning av etapp 
A1. 
 
A1a – ca 20 villor, service 28 000 kvm 
A1b – ca 8 villor, service 11 000 kvm, lek/natur 
Etappen ansluter till Stallängsvägen med liknande struktur som intilliggande villaområde. Här föreslås 
större villatomter med generösare byggrätter. Markområdet A1b, norr om matargatan ligger i 
utmärkt läge för en förskola som kan smälta in bra i den tallskog som finns. Området söder om vägen 
är i första hand tänkt som villabebyggelse men skulle vid behov kunna användas som större skoltomt. 
I och med exploatering av området ingår en uppfräschning av befintligt natur/lekområde närmast 
den befintliga bebyggelsen. 
 

Etappindelningskarta. 
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A2 – ca 12 villor 
Här finns möjligheter att exploatera området ner mot bäcken beroende på aktuella 
markförhållanden. Skulle markförutsättningarna inte medge hela området för byggnation finns 
alternativet att bara exploatera den östligaste gatan som en återvändsgränd med vändplan. 
 
B1 – ca 20 villor/grupphus 
Första etappen för område B ligger på en liten kulle. Här måste hänsyn tas till trädridån i norr och 
eventuellt en liten del som kan ligga inom strandskyddat område. För att utnyttja marken väl bör 
möjligheterna med grupphusbebyggelse utredas. Etappen är beroende av att en stor del av 
matargatan byggs ut. 
 
B2 – ca 15 villor 
Etappen ligger på åkermark och innebär utbyggnad av den sista etappen av matargatan. Tomterna är 
de enda i området som har utfart mot matargatan och detta bör beaktas vidare i detaljplanen sett till 
hur utfarter placeras och förgårdsmark regleras. Gatan avslutas i en tillfällig vändplats, som sedan 
byggs ihop i och med etapp B5. Etappens tomter i söder avgränsas av stenmuren som ska bevaras. 
 
B3 – ca 15 villor/grupphus 
Liknande etapp som B1 med möjligheter till grupphusbebyggelse. I denna etapp är det lämpligt att 
utforma lek- och naturområdet som är den centrala allmänna platsen inom planområdet. Lokalgatan 
skär igenom stenmuren och detta måste hanteras i detaljplanen. Vi utformning av området ska 
åkerholmarna om möjligt bevaras och utvecklas i samband med exploateringen. 
 
B4 – ca 15 villor 
Liknande etapp som B2. Etappen avslutar stadens exploatering i söder. 
 
B5 – ca 12 villor 
Etappen ligger på åkermark och är anpassat att följa strandskyddsgränsen på 100m. Etappen kopplar 
samman vändplatserna i etapperna B2 och B4 så att en rundkörning möjliggörs. Först i denna etapp 
påverkas befintliga dragningen av Åna-rundan som då istället bör anläggas utmed Tidan. 
 
B6 – ca 25 villor 
Etappen ligger på åkermarken närmast Tidan. Denna etapp är möjlig att exploatera under 
förutsättning att strandskyddet till viss del upphävs. För detta krävs att kommunen kan visa på att 
det finns särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Här är det mycket viktigt att utreda gränsen mellan kvartersmark och allmän 
platsmark för att säkerställa Åna-rundans kvaliteter och allmänhetens tillgänglighet. 
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Trafik  
VÄGNÄT 
Programområdet föreslås ansluta till det befintliga vägnätet via Stallängsvägen öster om området. 
Infarten är placerad med hänsyn till infarten till Siggestorps återvinningscentral på motsatt sida av 
Stallängsvägen samt med hänsyn till topografin. Det har även varit viktigt att placera infarten så nära 
tätorten som möjligt för att stärka upplevelsen av att området är en del av Tidaholm och det 
befintliga intilliggande bostadsområdet.  
 

 
 
Inom området föreslås olika typer av gator för att dels tydliggöra hierarki och även för att motverka 
höga hastigheter inom bostadsområdet. Onödigt breda gatuområden lockar till höga hastigheter, 

Karta över gatustrukturen. 
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vilket inte är önskvärt särskilt inte i ett område med villabebyggelse och direktutfarter. Området 
försörjs därför lämpligtvis med en matargata med en bredd på 6,5 meter, vid vilken det finns en 
trädallé med utrymme för kantparkering vid behov samt en separat gång- och cykelväg.  
 
För de så kallade lokalgatorna görs bedömningen att gatan kan smalnas av till minst 5,5 meter då 
dessa gaturum inte trafikeras i samma utsträckning som matargatan. Då trafikmängden är mindre så 
bedöms det inte heller finnas behov av en separat gång- och cykelväg, utan oskyddade trafikanter 
som cyklister och gående bedöms kunna färdas på körbanan. Detta bör även hålla hastigheterna i 
området nere.  

Förutsättningen för att kunna minska gaturummet är att transporter och avfallshantering ändå kan 
angöra samtliga områden utan problem eller risker. Detta bör vara genomförbart genom att 
exempelvis inte bygga återvändsgator och kanske även med gemensam sophantering. Utformningen 
av lokalgatan kan även tillämpas i de områden som anges som gårdsgata, dock kan det vara lämpligt 
att se över dessa och om möjligt utforma de så att det är tydligt att trafik sker på de oskyddade 
trafikanternas villkor. 
 
TRAFIKALSTRING 
För att få en ungefärlig siffra på hur mycket ny trafik området kommer att generera har en översiktlig 
beräkning av områdets trafikalstring utförts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Verktyget bygger på antaganden om färdmedelsval beroende på bland annat områdets 
bebyggelsetyp, läge i staden och möjlighet till kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk. Som indata är 
området beräknat med en exploatering på 130 bostäder samt 100 förskoleplatser. 
 
Resultatet visar på att området totalt kommer att alstra ca 1 600 resor per dygn (exklusive nyttotrafik 
såsom sophämtning etc.). Färdmedelsvalen förväntas fördela sig enlig följande: 
 
• 940 resor/dygn sker med bil 
• 70 resor/dygn sker med kollektivtrafik  
• 220 resor/dygn sker med cykel  
• 360 resor/dygn sker till fots  
• 10 resor/dygn sker på annat sätt  
 
Av de totala trafikalstringen står förskolan för ca 40% (ca 650) till och från området medans 
bostäderna kommer att stå för 60% (ca 950).  
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GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT 

 
 
Åna-rundan är den mest karaktäristiska gångvägen i området och är ett mycket populär och omtyckt 
rekreationsstråk i Tidaholm, därav är planprogrammets förutsättning att Åna-rundan bevaras. Den 
exakta placeringen av själva stråket kan komma att påverkas och förändras om det blir aktuellt med 
byggnation väster om den befintliga traktorvägen. Byggnationen av bostäder väster om traktorvägen 
påverkas av huruvida det kommer att vara möjligt att få dispens från det aktuella strandskyddet som 
gäller idag. Oavsett om strandskyddet upphävs så kommer bostadsområdet inte att nå ända fram till 
Tidan utan ett utrymme för allmänheten utmed Tidan kommer att bevaras. Omfattningen av detta 
område kommer att utarbetas i det vidare planarbetet. Se mer under rubriken strandskydd. 
 
Programmet föreslår att det längs huvudgatan i området anläggs en separerad gång- cykelväg för att 
säkerställa en god trafikmiljö för oskyddade trafikanter som ska ta sig inom, samt till och från 
området. Denna gång- cykelväg kommer att ansluta till de befintliga gång- cykelvägarna i nordost och 
i nordväst.  
 
Då det är viktig att det nya området får bra kopplingar till tätorten och områden norrut kan det 
behövas åtgärder på de befintliga gång- och cykelvägarna. Exempelvis kan beläggning och belysning 
behöva ses över för att stråken ska vara tillgängliga och attraktiva för alla.   
 
 
 

 
 

Karta över gång- och cykelstråk. 
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Behovsbedömning  
EG-direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, 2001/42/EG, syftar till att 
sörja för en hög nivå på skyddet av miljön och bidra till att integrera miljöaspekter i utarbetandet och 
antagandet av planer och program för att främja en hållbar utveckling. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 5:18 och MB 6.11-18 skall 
upprättas om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömning är den analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida en 
miljöbedömning behöver göras för planen eller inte. 
 
Ett program enligt PBL är ingen självständig handling som ska antas av kommunen utan programmet 
ingår som en del i planarbetet. Därför finns inte något krav på att ett planprogram ska genomgå en 
miljöbedömning. 
 
Samlad bedömning 
Det efterföljande detaljplanearbetet i området som omfattas av detta planprogram, Bälteberga, 
kommer att medge förändringar som i olika grad kan påverka miljö, hälsa, hushållning med mark, 
vatten och andra resurser. Tidaholms kommun bedömer utifrån dagens värderingar och 
kunskapsnivå att omvandlingen från åkermark och skogsmark till bebyggelse med bostäder, inte 
innebär någon betydande påverkan på miljön enligt den definition som anges i miljöbalken. Därmed 
behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap miljöbalken inte upprättas.  
Programförslaget utförs i enlighet med gällande översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen – 
”Framtidsplan 2020 för Tidaholms stadsbygd”, där alternativa lägen för bostadsbebyggelse tas upp. 
Det redovisas därför inga alternativa lägen i detta planprogram. 
 
Att en miljökonsekvensbeskrivning inte görs innebär inte att planens konsekvenser inte utreds eller 
uppmärksammas. Miljöfrågorna integreras i detaljplanen där relevanta frågor beskrivs och dess 
konsekvenser redovisas. Under detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets negativa 
påverkan på miljön och eventuella behov av skyddsåtgärder föreskrivs som planbestämmelser eller 
fastläggs i avtal. 
 
Den ordinarie detaljplaneprocessen innebär att berörd allmänhet, föreningar och myndigheter får 
insyn och möjlighet att påverka vid flera tillfällen. Hur synpunkterna beaktas sammanfattas i 
ordinarie samrådsredogörelser och utlåtanden. 
 
Problemavgränsning och fortsatta utredningar 
I det fortsatta planarbetet finns behov av att utreda; 
 Detaljerade geotekniska förutsättningar, främst i det sanka skogsområdet för att klarlägga 

förutsättningar för bostadsbebyggelse samt för ny sträckning av Åna-rundan 
 Möjlighet till avsteg/dispens från strandskydd 
 Dispens för ingrepp på stenmur och åkerholmar som planförslaget innebär 

 

Miljömål och miljökvalitetsnormer  
MILJÖMÅL  
Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer, det 
har riksdagen beslutat. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål är riktmärken för detta miljöarbete 
och beskriver önskade tillstånd i miljön.  
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Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra 
etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda 2020, med undantag av 
målet Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppnått 2050.  
 
De mest aktuella miljömålen att beakta i det kommande arbetet för detta programområde bedöms 
vara; 
 
God bebyggd miljö - "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 
 
Ett rikt växt- och djurliv - "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 
 
Levande sjöar och vattendrag - "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer som begrepp infördes med miljöbalken 1999. Normerna infördes som ett nytt 
styrmedel för att komma till rätta med störningar från så kallade diffusa utsläpp, exempelvis från 
transporter. Miljökvalitetsnormernas syfte är att skydda människors hälsa och miljön samt att 
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. 
 
Miljökvalitetsnormerna ska inte förväxlas med miljökvalitetsmålen, som beskriver det tillstånd som 
det samlade miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen är oftast mer långtgående. 
 
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 
 
Det finns idag miljökvalitetsnormer för; 
•buller 
•luft  
•vattenkvalitet. 
 
Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns 
även hos olika verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin miljöpåverkan och 
självmant utföra rimliga åtgärder för att begränsa verksamhetens hälso- och miljöpåverkan. Ansvaret 
ökar med verksamhetens storlek och miljöpåverkan. 
 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver 
tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till 
normer vid planering eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i plan- 
och bygglagen, väglagen, lag om byggande av järnväg samt i miljöbalken. 
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Fortsatt handläggning/planarbete 
Planprogrammet skickas under samrådstiden till berörda förvaltningar, myndigheter, föreningar och 
sakägare. Programmet finns även tillgängligt på kommunens hemsida och i stadshuset. Inkomna 
synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse och planförslaget revideras vid 
behov. Därefter beslutar miljö- och byggnadsnämnden om det är lämpligt att godkänna 
planprogrammet som ett beslutsunderlag för vidare detaljplaneläggning. 
 
Tidplan 
 
2016 
Februari Miljö- och byggnadsnämnden godkänner programmet för samråd 
Mars – April Samrådstid inklusive samrådsmöte 
Maj Samrådsredogörelse tas fram och eventuella revideringar av programmet görs 
Juni Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till programmet och beslutar att godkänna 

programmet som planeringsunderlag till framtida detaljplaner 

Illustrationskiss över området, vy österifrån . 
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PM GEOTEKNIK FÖR SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KOMMUN 
 
 
1 UPPDRAG 
BGAB, Bygg- och Geokonsult AB har av Tidaholms Kommun fått i uppdrag att utföra en 
översiktlig geoteknisk undersökning vid Siggestorp i Tidaholm. Uppdraget har genomförts i 
samarbete med M&P, AB Miljö & Processteknik. 
 
Området planeras för att bebyggas för bostadsändamål. Lägen och planutformningar av 
tomter var ännu ej fastställda vid undersökningstillfället, omfattningen av det undersökta 
området framgår av bifogad ritning G:1. 

2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
Fältundersökningen genomfördes under tiden 2011-10-31 t.o.m. 2011-11-10 av Magnus 
Green, BGAB. Den består av följande undersökningar: 

• 12 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ Geotech) 
• 3 CPT-sonderingspunkter 
• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 15 punkter 
• 3 st grundvattenrör 
• 3 st radonprov (ROAC-detektorer) 
• Registrering av vattenytor 

 
Utsättning av borrpunkter har utförts av Tidaholms Kommun. 
 
De upptagna jordproverna har undersökts på BGAB:s geotekniska laboratorium. Under- 
sökningarna har omfattat bestämning av jordart. 
 
Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogad ritningar G:1, G:2 och 
G:3 samt i provtabell, utvärdering CPT och radonrapport. 

3 MARKFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella området är beläget i södra utkanten av Tidaholms tätort i stadsdelen Siggestorp 
strax söder Isstadion och Tennishallen, området är cirka 24 ha stort. I väster gränsar 
undersökningsområdet mot Tidan medan en mindre del av området gränsar mot 
Stallängsvägen i öster. Marken inom det undersökta området utgörs i norra och östra delen av 
skogsmark/ nyligen avverkad skogsmark i denna del rinner en bäck ner mot Tidan. I övriga 
delar av området utgörs marken av åkermark med inslag av åkerholmar och stenmurar.  
Marken sluttar huvudsakligen västerut ner mot Tidan. Inom området förekommer dock lokala 
höjder och sänkor, de avvägda nivåerna vid borrhålen varierar mellan +155,8 och +144,7. 
Inom området förekommer block samt även berg i dagen i den södra delen. 
 
Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som delvis underlagras av 
finsediment, som vilar på för trycksondering fast botten - troligen morän, block eller sten. 
Inom delar av området förekommer sankare områden där ytskikt av torv förekommer. 
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Ytskiktet består i provtagningspunkterna av ett 0,1 - 0,5 m tjockt lager av mullhaltig sandig 
silt/ sandig mullhaltig silt/ vegetationstäcke. I provtagningspunkt 8 och 9 utgörs ytskiktet av 
torv och har en mäktighet mellan 0,1- 0,8 m.  
 
Den underliggande friktionsjorden utgörs huvudsakligen av sandig silt som delvis innehåller 
sten och grus. Den sandiga silten har en mäktighet på upp till 1,5 m djup. I de högre belägna 
delarna utgörs friktionsjorden av siltig morän. I borrhål 2, 4, 11 – 13 har finsediment 
påträffats under den sandiga silten. Finsedimenten utgörs av lerig silt/ siltig lera som delvis är 
utbildad som torrskorpa. Leran bedöms ha en mäktighet understigande 3 m.  
 
Jorden bedöms överst som halvfast - fast lagrad. I borrhål 2, 4 12 o. 13 har lösare skikt 
påträffats efter 1-2 m djup. De lösa skikten har en mäktighet varierande mellan 1-3 m. I övrigt 
bedöms jorden som halvfast - fast. 
 
Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierar mellan 0,7-5,5 m djup. 
 
På grund av den höga finjordshalten har jorden flytjordsegenskaper. 

4 GEOHYDROLOGI 
Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi inom området d.v.s. i 
huvudsak mot väster. Marken är efter någon meters djup huvudsakligen relativt tät vilket 
innebär att grundvattnets strömningshastighet sker relativt långsamt. Dock har skikt av 
genomsläppligare material påträffats där vattenföringen kan vara betydligt större.  
 
Inom området förekommer sankare partier där vattennivån är ytlig. 
 
I de öppna skruvborrhålen nr 1 t.o.m. 13 (undantaget borrhål 3 o. 7) har den fria vattenytan 
påträffats på djup mellan 0,2 -0,9 m under befintlig markyta. 
 
I de öppna provtagningspunkterna 3 o. 7 samt 14 o. 15 påträffades inget vatten. 
 
I de öppna grundvattenrören nr 1 och 13 uppmättes den fria vattenyta i borrhålen på nivån 
+144,2 och +147,1 (motsvarande 0,5 och 0,6 m under bef. markyta). 
 
I det öppna grundvattenröret nr 14 påträffades inget vatten. 

5 TJÄLFARLIGHET 
Den sandiga silten bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 3 och materialgrupp 4A enligt 
AnläggningsAMA medan den leriga silten/ siltiga leran bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 
och materialgrupp 5A. 
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6     RADON 
Radonmätning har utförts i 3 punkter (Rn1-Rn3) med s.k. ROAC-detektorer. 
Mätvärdena uppgår till 4, 4 resp. 31 kBq / m3, se även bilaga 2. Detta betyder att marken 
klassas som normalradonmark, som ligger i intervallet 10 - 50 kBq /m3, vilket innebär att 
byggnader skall utformas med radonskydd. 

7    LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) 
Marken bedöms huvudsakligen som olämplig för infiltration, dels p.g.a. jordens höga 
finjordshalt samt dels p.g.a. höga grundvattennivåer. Undantaget är de högre belägna delarna i 
den östra delen (borrhål 14 o. 15) där djupet till grundvattennivån är större. 

8    GRUNDLÄGGNING 

Grundläggning på silt med underliggande lera/lösare jordlager 

Grundläggning av 1 - 2 plans byggnader bör kunna utföras utan grundförstärkningsåtgärder. 
Hänsyn ska dock tas till eventuella uppfyllnader inom partier med lösare jordlager. 

Grundläggning skall ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på 
naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning sedan allt organiskt material borttagits. 
Grundläggning kan utföras enligt BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 
grundtryck fd sättes till 50 kPa. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. 

Alternativt kan grundläggning ske enligt GK2. Vid dimensionering används följande 
karakteristiska värden: ∅k = 29° och Ek-modulen 8 MPa och densiteten 18 kN/m3. 

Grundläggning på fast lagrad silt/ siltig morän 
Grundläggning skall ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på 
naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning sedan allt organiskt material borttagits. 
Grundläggning kan utföras enligt BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 
grundtryck fd sättes till 100 kPa. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5m. 
Alternativt kan grundläggning ske enligt GK2. Vid dimensionering används följande 
karakteristiska värden: ∅k = 32°och Ek-modulen 15 MPa och densiteten 18 kN/m3.  
 
Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med 
avseende på schaktarbeten. 
 
Fyllning/packning skall utföras enligt AMA CEB.211 respektive CEB.212. 
Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 
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Värden på partialkoefficienten γm 
Följande värden på partialkoefficienten γm tillämpas översiktligt: 

 
Egenskap/Parameter Partialkoefficient, γm  
 Brottgräns Bruksgräns 
Modul 1,6 1,5 
Tan ∅ 1,2 1,2 
Övriga hållfasthetsparametrar 1,8 1,6 

9     SCHAKTNING 
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning av 1:1 á 1:1,5. 
 
Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns risk för 
erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt med schaktning och återfyllning 
under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. 
 
Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av slänter vid 
vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa utflytning av slänter kan dessa 
övertäckas vid regnväder. 

10     BERGSCHAKT 
Det kan bli aktuellt med sprängning inom området. Sprängningen skall utföras enligt gällande 
lagar och förordningar. I den fortsatta projekteringen bör ställning tas till om förbesiktning av 
intilliggande fastigheter skall genomföras eller ej. Riktlinjer avseende sprängning kan t ex 
hämtas från ”Vibrationer i samband med trafik- och byggverksamhet”, Statens råd för 
byggforskning, T43:1982. 

11   STABILITET 
Det bedöms inte finnas någon skredrisk inom området. 

12   KOMMENTARER 
Den nu utförda fältundersökningen är översiktlig. En detaljerad undersökning rekommenderas  
att utföras när området detaljplanelagts, bland annat för att klargöra utbredningen av partier 
med lösare jordlager.  
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PROVTABELL 
Siggestorp Tidaholm 

 
Borrhål 

Djup eller 
Nivå, m 

 
Geoteknisk benämning 

 
Anmärkning 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 - 0,3 

 
0,3 – 1,4 

 
 
 
 

0 – 0,3 
 

0,3 – 0,6 
 
 

0,6 – 1,1 
 

1,1 – 2,0 
 

2,0 – 2,2 
 

2,2 – 3,8 
 

3,8 – 4,0 
 
 
 

0 – 0,2 
 

0,2 – 1,3 
 
 
 

0 – 0,1 
 

0,1 – 0,3 
 
 

0,3 – 0,5 
 
 

0,5 – 1,1 
 
 
 
 

 
Mörkbrun mullhaltig sandig SILT 
 
Brun sandig SILT innehåller skiffer samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun sandig mullhaltig SILT 
 
Mörkbrun sandig SILT innehåller skiffer 
samt rostkörtlar 
 
Brun sandig SILT innehåller rostkörtlar 
 
Brungrå siltig LERA 
 
Brun siltig SAND 
 
Grå lerig SILT 
 
Gråbrun sandig SILT 
 
 
 
Brun mullhaltig sandig SILT 
 
Brun stenig grusig siltig SAND 
 
 
 
Mörkbrun VEGETATION 
 
Ljusbrun ngt. sandig SILT innehåller 
rostkörtlar 
 
Mörkbrun sandig mullhaltig SILT innehåller 
rostkörtlar 
 
Ljusbrun ngt. sandig ngt. lerig SILT 
innehåller rostkörtlar 
 
 
 

 
       Skruvborr 
 

” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
” 
 
 
” 
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Forts. 4 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
1,1 – 1,5 

 
1,5 – 4,0 

 
 
 
 

0 – 0,3 
 

0,3 – 0,8 
 
 

0,8 – 1,0 
 
 
 

0 – 0,3 
 

0,3 – 1,5 
 
 
 
 

0 – 0,3 
 
 

0,3 – 0,85 
 
 
 
 

0 – 0,1 
 

0,1 – 1,6 
 
 
 
 

0 – 0,5 
 

0,5 – 1,2 
 
 
 

0 – 0,1 
 

0,1 – 0,4 
 
 

 
Brun grusig siltig SAND 
 
Brungrå siltig LERA innehåller skiffer samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun mullhaltig sandig SILT 
 
Brun ngt. mullhaltig sandig SILT innehåller 
skiffer 
 
Brun sandig SILT innehåller rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun sandig mullhaltig SILT 
 
Brun stenig grusig sandig SILT innehåller 
skiffer 
 
 
 
Brun sandig mullhaltig SILT innehåller 
skiffer 
 
Brun ngt. stenig grusig sandig SILT 
innehåller skiffer 
 
 
 
Mörkbrun VEGETATION 
 
Brun siltig MORÄN innehåller skiffer samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun stenig sandig mullhaltig SILT 
 
Brun sandig siltig MORÄN 
 
 
 
Mörkbrun VEGETATION 
 
Mörkbrun mullhaltig sandig SILT 
 
 

 
Skruvborr 

 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
” 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
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3(4) 
 

 
Forts 10 

 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,4 – 2,0 

 
 
 

0 – 0,4 
 

0,4 – 0,8 
 

0,8 – 1,0 
 

1,0 – 1,4 
 
 

1,4 – 2,0 
 
 

2,0 – 3,0 
 
 
 
 

0 – 0,4 
 

0,4 – 0,8 
 
 

0,8 – 2,1 
 
 

2,1 – 3,3 
 

3,3 – 4,0 
 
 
 
 

0 – 0,3 
 
 

0,3 – 0,5 
 

0,5 – 1,0 
 
 

1,0 – 1,2 
 

1,2 – 1,7 
 
 

 
Brun stenig grusig siltig SAND 
 
 
 
Mörkbrun sandig mullhaltig SILT 
 
Brun ngt. mullhaltig sandig SILT 
 
Brun sandig SILT 
 
Brungrå siltig TORRSKORPELERA 
innehåller rostkörtlar 
 
Brungrå lerig SILT anm. torrskorpekaraktär 
innehåller lerskikt samt rostkörtlar 
 
Brungrå lerig SILT innehåller lerskikt samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun sandig mullhaltig SILT 
 
Ljusbrun sandig lerig SILT anm. 
torrskorpekaraktär innehåller rostkörtlar 
 
Brungrå siltig TORRSKORPELERA 
innehåller rostkörtlar 
 
Brungrå siltig LERA innehåller rostkörtlar 
 
Brungrå lerig SILT innehåller lerskikt samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun ngt. lerig ngt. sandig mullhaltig 
SILT 
 
Brun siltig SAND 
 
Brungrå lerig SILT anm. torrskorpekaraktär 
samt rostkörtlar 
 
Brun siltig SAND 
 
Brungrå lerig SILT anm. torrskorpekaraktär 
innehåller rostkörtlar 
 

 
Skruvborr 

 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
” 
 
” 
 
 
” 
 
 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
” 
 
 
” 
 
 
” 
 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
 
” 
 
” 
 
 
” 
 
” 
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4(4) 
 

 
Forts.13 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 

 

 
1,7 – 2,1 

 
 

2,1 – 4,0 
 
 
 
 

0 – 0,8 
 
 
 
 

0 – 0,4 
 
 

0,4 – 1,4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brungrå siltig LERA/lerig SILT innehåller 
rostkörtlar 
 
Brungrå lerig SILT innehåller lerskikt samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Brun siltig MORÄN innehåller skiffer samt 
rostkörtlar 
 
 
 
Mörkbrun grusig mullhaltig sandig SILT 
innehåller skiffer 
 
Brun siltig MORÄN innehåller skiffer 
 

 
Skruvborr 

 
 
” 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
 
 
 

Skruvborr 
 
 
” 
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C P T - sondering

Siggestorp 
511-131

2011-11-22

0.00 m

0.00 m

4.00 m

0.60 m

my

144.66 m

Normal

Glycerin

Peter Nilsson

1-tonsspets

Djup  (m)

Tidaholm

2

2011-10-31

Projekt
Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata

Spets

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

3590

2011-06-27

0.577

0.031

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före

Efter

Diff

0.60

Datum

 

423.30

421.20

-2.10

86.80

81.80

-5.00

7.88

8.04

0.16

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
0.30
0.60
1.10
2.00
2.20
3.80

0.30
0.60
1.10
2.00
2.20
3.80
4.00

Densitet

(ton/m3)

1.70
1.70
1.90
1.70
2.00
1.90
1.90

0.60
0.60
0.60
0.55
0.55
0.50
0.50

sa mu Si
sa Si
sa Si
si Le
si Sa
le Si
sa Si

Jordart

Anmärkning

Blad1

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Siggestorp 
511-131
BGAB
Peter Nilsson

2011-11-22

0.00 m

0.00 m

4.00 m

0.60 m

my

144.66 m

Normal

Glycerin

1-tonsspets

Tidaholm

2

2011-10-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Start djup

Stopp djup

Grundvattennivå

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond Nr

Datum

Blad1

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
ju

p
  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

3590

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400

Portryck u, uo, ∆u  (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.1 0.2

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

∆U

∆U

∆U

∆U

∆U

Förborrningsdjup

Start djup

Stopp djup

Grundvattennivå

0.00 m

0.00 m

4.00 m

0.60 m

Portrycksparameter B
q

D
ju

p
  (m

)

Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum

Siggestorp 

511-131

Tidaholm

2

2011-10-31

2011-11-22

Blad1

0 5 10

Lutning (grader)

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

my

144.66 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Glycerin

1-tonsspets

Sond nr 3590

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 500 1000

Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet τ
fu

  (kPa)

0 20 40 60

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

Referens

Nivå vid referens

Grundvattenyta

Startdjup

my

144.66 m

0.60 m

0.00 m

Förborrningsdjup

Förborrat material

Utrustning

Geometri

0.00 m

1-tonsspets

Normal

D
ju

p
  (m

)

Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum

Siggestorp 

511-131

Tidaholm

2

2011-10-31

2011-11-22Blad1

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul  (MPa)

 sa mu Si

 sa Si

 si Le

 si Sa

 le Si

 sa Si

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x
o

+

Svensk empiri

Lunne, överkonsoliderad

Lunne, normalkonsoliderad

0 10 20 30 40

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare

Datum för utvärdering

Peter Nilsson

2011-11-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 500 1000

Effektivtryck  (kPa)

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet τ
fu

  (kPa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700Klassificering

Referens

Nivå vid referens

Grundvattenyta

Startdjup

my

144.66 m

0.60 m

0.00 m

Förborrningsdjup

Förborrat material

Utrustning

Geometri

0.00 m

1-tonsspets

Normal

D
ju

p
  (m

)

Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum

Siggestorp 

511-131

Tidaholm

2

2011-10-31

2011-11-22Blad1

 sa mu Si

 sa Si

 si Le

 si Sa

 le Si

 sa Si

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

o

o

o

o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Peter Nilsson

2011-11-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Siggestorp 
511-131

2011-11-22

Tidaholm
2
2011-10-31

Projekt

Blad1

Plats

Borrhål

Datum

Djup  (m)

Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
3.88

sa mu Si
sa mu Si
sa Si
sa Si
sa Si
sa Si
sa Si
si Le
si Le
si Le
si Le
si Sa
le Si
le Si
le Si
le Si
le Si
le Si
le Si
le Si
sa Si

Klassificering

0.0
1.7
5.0
8.3

11.9
15.6
19.3
22.9
26.2
29.5
32.9
36.5
40.3
44.0
47.8
51.5
55.2
59.0
62.7
66.4
69.0

σvo

0.0
1.7
5.0
8.3

10.9
12.6
14.3
15.9
17.2
18.5
19.9
21.5
23.3
25.0
26.8
28.5
30.2
32.0
33.7
35.4
36.6

σ'
vo σ'

c

541.7
312.5
374.6
372.7

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.70
1.70
1.70
1.70
1.90
1.90
1.90
1.70
1.70
1.70
1.70
2.00
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

((-6897.1))
((83.7))

((125.3))
((363.4))
((671.6))
((840.3))
((233.6))

60.0
39.2
46.1
46.5

((64.6))
((69.5))
((76.3))
((69.5))
((93.2))
((79.2))
((76.9))

((376.5))
((661.4))

o

φ

(46.8)
(44.6)
(46.3)
(47.4)
(47.6)
(38.7)

35.1

(38.2)
(38.7)

OCR ID E MOC MNC

34.16
18.18
20.22
18.76

%

28.8

5.2
7.5

20.2
35.7
44.0
13.4

5.2
4.2
4.5
4.9
4.5
5.9
5.1
5.0

21.1
35.4

6.1
9.1

26.4
48.7
61.0
17.0

6.1
4.9
5.3
5.8
5.3
7.0
6.0
5.9

27.6
48.3

4.9
7.3

21.1
39.0
44.4
13.6

4.9
3.9
4.2
4.6
4.2
5.6
4.8
4.7

22.1
38.6

MPa MPa MPa

w
L

w
L
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C P T - sondering

Siggestorp
511-131

2011-11-22

0.00 m

0.00 m

1.24 m

0.80 m

my

144.86 m

Normal

Glycerin

Peter Nilsson

1-tonsspets

Djup  (m)

Siggestorp T

5

2011-11-01

Projekt
Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Startdjup

Stoppdjup

Grundvattenyta

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata

Spets

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

3590

2011-06-27

0.577

0.031

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före

Efter

Diff

0.80

Datum

 

419.10

421.20

2.10

86.40

81.50

-4.90

7.86

7.88

0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
0.30
0.80

0.30
0.80
1.00

Densitet

(ton/m3)

1.70
1.70
1.90

0.60
0.60
0.55

mu sa Si
(mu) sa Si
sa Si

Jordart

Anmärkning

Blad2

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Siggestorp
511-131
BGAB
Peter Nilsson

2011-11-22

0.00 m

0.00 m

1.24 m

0.80 m

my

144.86 m

Normal

Glycerin

1-tonsspets

Siggestorp T

5

2011-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup

Start djup

Stopp djup

Grundvattennivå

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond Nr

Datum

Blad2

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
ju

p
  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

3590

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250-100 0 100

Portryck u, uo, ∆u  (kPa)

0 5 10 150.000 0.005

Uo

Uo

Uo

Uo

∆U

∆U

∆U

∆U

∆U

∆U

Förborrningsdjup

Start djup

Stopp djup

Grundvattennivå

0.00 m

0.00 m

1.24 m

0.80 m

Portrycksparameter B
q

D
ju

p
  (m

)

Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum

Siggestorp

511-131

Siggestorp T

5

2011-11-01

2011-11-22

Blad2

0 5 10

Lutning (grader)

Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

my

144.86 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Glycerin

1-tonsspets

Sond nr 3590

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

0 500 1000

Friktionsvinkel  (o)

x
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x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet τ
fu
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o

o
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o
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x

x

x

x

Klassificering

Referens

Nivå vid referens

Grundvattenyta

Startdjup

my

144.86 m

0.80 m

0.00 m

Förborrningsdjup

Förborrat material

Utrustning

Geometri

0.00 m

1-tonsspets

Normal

D
ju

p
  (m

)

Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum

Siggestorp

511-131

Siggestorp T

5

2011-11-01

2011-11-22Blad2

 D   

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul  (MPa)

 mu sa Si

 (mu) sa Si

 sa Si

 Sa 

+

+

+

+

+

+

x
o

+

Svensk empiri

Lunne, överkonsoliderad

Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare

Datum för utvärdering

Peter Nilsson

2011-11-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Förborrat material

Utrustning

Geometri

0.00 m

1-tonsspets
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D
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p
  (m

)

Projekt

Projekt nr

Plats

Borrhål

Datum

Siggestorp

511-131

Siggestorp T
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2011-11-01

2011-11-22Blad2

 D   

 mu sa Si

 (mu) sa Si

 sa Si

 Sa 

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Utvärderare

Datum för utvärdering

Peter Nilsson

2011-11-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Siggestorp
511-131

2011-11-22

Siggestorp T
5
2011-11-01

Projekt

Blad2

Plats

Borrhål

Datum

Djup  (m)

Från Till

0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.13

mu sa Si
mu sa Si
(mu) sa Si
(mu) sa Si
(mu) sa Si
sa Si
Sa D

Klassificering

0.0
1.7
5.0
8.3

11.7
15.2
18.3

σvo

0.0
1.7
5.0
8.3

11.7
14.2
15.7

σ'
vo σ'

c

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3

ρ

1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.90
2.00

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.55

((-6897.1))
((44.0))

((148.4))
((70.8))

((696.4))
((392.1))

o

φ

(44.8)
(45.1)
(37.7)
(47.3)
(44.9)

46.5

OCR ID E MOC MNC

%

95.2

2.8
8.8
4.4

37.0
21.7
38.6

3.2
10.8

5.2
50.5
28.5
52.9

2.6
8.6
4.1

40.2
22.8
41.2

MPa MPa MPa

w
L

w
L
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C P T - sondering

Siggestorp
511-131

2011-11-22

0.00 m

0.00 m

0.94 m

0.50 m

my

146.07 m
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Glycerin

Peter Nilsson

1-tonsspets

Djup  (m)

Tidaholm kommun

6

2011-11-01

Projekt
Plats

Borrhål
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Startdjup

Stoppdjup
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Referens

Nivå vid referens

Förborrat material

Geometri

Vätska i filter

Operatör

Utrustning

Kalibreringsdata

Spets

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b

3590

2011-06-27

0.577

0.031

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa

0.0 kPa

0.000

0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före

Efter

Diff

0.50

Datum

 

423.30

420.10

-3.20

83.00

80.10

-2.90

7.94

7.90

-0.04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
0.30

0.30
1.50

Densitet

(ton/m3)

1.70
1.90

0.60
0.55

sa mu Si
(st) gr sa Si

Jordart

Anmärkning

Blad3

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Siggestorp
511-131
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Peter Nilsson

2011-11-22
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering

Siggestorp
511-131

2011-11-22
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Projekt
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Detaljplan för del av Siggestorp 3:1  
”Södra Rosenberg”  
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Miljö- och byggnadsförvaltningen, december 2017
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SAMMANFATTNING 
 

• Planförslaget rymmer bostadsutveckling i ett ca 13 ha stort område som 
sluttar åt väst. 

• Bebyggelsen fördelar sig på tomter för friliggande villor och 
grupphusbebyggelse i storlekarna 700-1500 kvm om 1-2 våningar, samt 
en tomt för flerbostadsbebyggelse om 3700kvm i 3 våningar.  

• Området är idag obebyggt och består av skogsmark samt 
betes/odlingsmark. Planområdet gränsar till pågående 
exploateringsområde för skola och besöksanläggningar och ligger strax 
söder om Tidaholms tätortgräns. 

• Stenmurar kommer att bevaras så långt som möjligt.  
• Ett område med lövskog i norra delen av planområdet kommer att 

sparas för natur och rekreation, samt för möjlighet till 
dagvattenhantering.  

• Infart till området sker från Stallängsvägen och gränsande 
detaljplaneområde. Nya gång- och cykelvägar skapas och länkar 
samman området med befintlig bebyggelse i norr.  

Planprocessen genomförs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR  
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser 
samt denna plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö- och byggkontoret1.  

Samtliga bilder tillhör Miljö- och byggkontoret, Tidaholm.  

Bilagor: 
 1. Behovsbedömning i form av checklista 
 2. PM Geoteknik 2011-11-23 
 3. PM Geoteknik 2016-10-14 
 4. Dagvattenutredning 
 5. Trafikbullerutredning 
 6. Trafikutredning Rosenberg 
 
Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden 
som ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. 
Plankartan anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid 
bygglovgivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning 
vid bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

 

                                                           
1 På grund av personuppgiftslagen (PUL) finns den inte med som bilaga till planhandlingarna. 
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INLEDNING 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av 
bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt 
anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Planområdet omfattar cirka 13 
hektar och utgörs idag av obebyggd mark. Marken är inte detaljplanelagd sedan 
tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. 

 
Bakgrund 
2015-2016 togs ett planprogram fram för delar av föreslaget planområde. 
Planprogrammet delades upp i två detaljplaner; en rymmande ett större 
skolområde och område för besöksanläggningar vilken upprättades under 2017, 
samt ett större område för bostäder i södra delarna av planprogramområdet 
vilket ryms inom denna detaljplan.  

TIDPLAN 
Samråd dec 2017. 
Granskning feb-mars 2018.  
Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas beräknas detaljplanen 
kunna antas av Kommunfullmäktige juni 2018. 
 

PLANDATA  
Planområdet ligger strax utanför den södra delen av Tidaholms tätort och 
omfattar ca 13 ha skogs- och åkermark. Angöring till planområdet görs via 
Stallängsvägen. I direkt anslutning till planområdet sker en pågående 
exploatering för kommande skol- och idrottsområde. Till Tidaholms centrum är 
det ca 1,5 km.  

Planområdet ligger fastigheten Siggestorp 3:1, vilken ägs av Tidaholms 
kommun.  
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN/ 
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER

Vid utarbetande av planförslaget har miljö- och byggkontoret gjort 
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen samt bedömt att 
förslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållnings-
bestämmelser i 3 och 4 kap. miljöbalken. Se även resonemang som förs på 
sidan 20-23 i planbeskrivningen. 

3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken avser grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall 
användas för det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Bostäder endast en km från centrum möjliggör goda förutsättningar att gå och 
cykla till skola, arbetsplats alternativt kollektivtrafiknoder. I den fortsatta 

Södra Ringvägen

Stallängsvägen

Planområde

Tidan
Pågående 

exploatering 
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Riktlinjer område 2 Bälteberga 

När detaljplan för området upprättas ska utrymme för 
Ånarundan ges mellan planerat bostadsområde och Tidan. 
Ny gång- och cykelväg skall ansluta till befintlig gång- och 
cykelväg från Rosenbergsområdet, alternativt en sepa-
rerad gång- och cykelväg utmed Stallängsvägen. Hänsyn 
ska tas till befintliga åkerholmar och en stenmur. Om det 
inte det inte är möjligt måste dispens sökas hos 
lässtyrelsen för att ta bort dessa. Vegetationen mellan 
Tidans strand och jordbruksmarken ska sparas och skyddas 
i detaljplanen. Dagvattnet ska tas om hand lokalt eller för-
dröjas.  I norra delen av området ska stor hänsyn tas till 
område som klassats som värdefull natur.  

samhällsutvecklingen är det av stor vikt att planera så att behovet av den 
privata bilen minskar. Därmed bedöms markens värde som användning för 
bostäder överstiga markens värde som jordbruksmark.

Med motiveringen ovan samt på sidan 20-23 anser kommunen att de åtgärder 
planen medger är förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 
kapitel.

Området innefattas inte av några kända riksintressen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer
Området som omfattas av denna detaljplan ingår i ”Framtidsplan 2020 -
Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd” (FÖP), som antogs av 
kommunfullmäktige 2009-12-14. Planområdet är utpekat som ett nytt
utbyggnadsområde för bostäder. Planläggningen sker därmed i linje med 
kommunala beslut och planer. 

Utdrag ur Framtidsplan 2020. Nya 
bostadsområden – ”Område 2 Bälteberga”. 

Gällande detaljplaner 
Planområdet innefattas inte av någon gällande detaljplan. Området utgörs idag 
av oexploaterad natur utanför planlagt område, strax söder om Tidaholms stads 
nu gällande tätortsgräns. Norr om planområdet pågår planläggning för 
detaljplanen ”Del av Siggestorp 3:1 samt 4:1 – Rosenberg” vilken möjliggör 
nybyggnation av skolverksamhet samt utvidgning av befintligt idrottsområde i 
norr och är en del av satsningen på utvecklingen av området Rosenberg i 
Tidaholm. 
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Bild över plangräns samt pågående planläggning i norr.

Bostadsstrategiskt program
Den 29 maj 2017 antog Tidaholms kommunfullmäktige det bostadsstrategiska 
program som Miljö- och byggkontoret tagit fram för framtida boende i 
kommunen. Programmet redovisar kommunens insatser för att nå uppsatta mål, 
samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program. Det bostadsstrategiska programmet syftar till att 
skapa beredskap och att effektivt sätta igång och slutföra bostadsprojekt enligt 
målen för bostadsförsörjning. Programmet fungerar som ett planerings– och 
investeringsinstrument för samordning av nyproduktion samt utveckling av 
befintligt bostadsbestånd. 

Tidaholms kommun växer, och har från 2010 till och med 31 december 2015 
ökat med 107 personer. Enligt befolkningsprognosen 2016 kommer Tidaholm 
att öka med 183 personer från 2015 till 2020. Antalet hushåll har från 2012 till 
31 december 2015 ökat med 76 hushåll. En växande befolkning betyder ett 
ökat tryck på bostadsmarknaden, samt att befintligt bostadsbestånd behöver 
göras både attraktivare och mer tillgängligt och att nya bostäder måste byggas. 

I behovsanalysen har kommunen bedömt att det behövs mellan 175-200 nya 
lägenheter varav cirka 20-25 småhus under programperioden 2017-2020.
Beräkningen är gjord utifrån det behov som är känt 2016. Växer Tidaholm 
enligt prognosen kan det enligt programmet finnas behov av ytterligare cirka 
50 bostäder, vilket bedömningen har gjorts att det gör. 

Inne i Tidaholms tätort kommer det under det kommande året att byggas tre 
flerbostadshus av privata aktörer som tillsammans kommer skapa ett sjuttiotal 
lägenheter, fördelade på både hyresrätter samt bostadsrätter. Behovet av 
lägenheter kan därför anses som tillgodosett för några år framöver. Gällande 

Pågående 
planläggning för 

skola & 
idrottsområde

Denna 
detaljplan 

för bostäder

skola & 
idrottsområde
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villatomter är läget ett annat, där kommunen idag endast har två byggklara och 
planlagda villatomter till salu. Det finns därmed en stor brist på villatomter, 
och samtidigt en stor efterfrågan.  

Tidaholms kommun har en strategi för att bli en ”Attraktiv kommun”: För att 
höja andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats 
att bo och leva på ska kommunen bland annat arbeta för goda 
kommunikationsmöjligheter, verka för ett varierat bostadsutbud samt ha en 
skola och omsorg med hög kvalitet. På så sätt arbetar kommunen för att vara en 
del av bostadsmarknaden i region. 

Genom att i planområdet Rosenberg tillskapa en variation av villatomter, 
tomter för grupphusbebyggelse, samt mark för flerbostadshus, i nära anslutning 
till god närservice, goda kommunikationer, skol- och idrottsområde samt 
närhet till rekreation och frilustliv, hoppas vi bidra till att uppfylla behovet av 
bostäder i kommunen fram till 2020 samtidigt som vi arbetar med strategin att 
bli en Attraktiv kommun. 

Övriga planeringsunderlag och förordnanden 
Den nordöstra delen av planområdet utgörs idag av granplanering och 
innefattas av Tidaholms kommuns fastställda skogsbruksplan (2013-2022). En 
del av nordsvästra planområdet innefattas av Tidaholms fastställda 
naturvårdsprogram, antagen i kommunfullmäktige 2010-03-28 samt 
lövskogsinventering från 2012. Utöver detta gäller ån Tidans strandskydd på 
100 meter. 

Arrende- och nyttjanderätter 
Den södra delen av planområdet ingår sedan 2015-02-04 i ett jordbruksarrende, 
som efter kontraktsdatumet förlängs med ett år i taget. Uppsägning och 
återtagande av arrendet ska ske senast sex (6) månader i förväg.  

Längs västra kanten av planområdet löper även den s k Ånarundan, vilken är 
ett frekvent använt promenadstråk i södra delen av Tidaholms tätort. Denna 
skall även i framtiden finnas tillgänglig för allmänheten.  

 

Bälteberga Planprogram 
Under 2015-2016 togs ett planprogram, kallat ”Bälteberga planprogram” fram 
för att utreda en möjlig utveckling och exploatering av området inom den 
kommunägda fastigheten Siggestorp 3:1. Planprogrammets inriktning var att 
utveckla området för framtida bostadsbebyggelse, och utredde därför möjliga 
kommunikationer mot befintlig bebyggelse, lösningar för lokal infrastruktur, 
hänsynstaganden mot befintlig bebyggelse och värdefull natur, avstånd till ån 
Tidans strand, samt en möjlig etapputbyggnad av bostäder i området. Man lyfte 
även de förutsättningar och hänsynstaganden som man kände till med tanke på 
friluftsliv samt lantbruk i området.  
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Efter att planprogrammet godkändes (2016-06-16) har det framkommit att det 
finns behov av en ny skola samt en ny förskola inom tätorten. Kommunens 
utredningar av olika lägen för skola och förskola har resulterat i att 
utbyggnadsområdet Rosenberg ansågs som den lämpligaste platsen. Det fanns 
också ett behov av att utöka den besöksverksamhet i form av idrottshallar, som 
idag bedrivs i Rosenberg norr om planområdet. Området för planprogrammet 
delades då upp i två detaljplaner: en för skol- samt idrottsområdet i norra delen 
av planprogrammet kallat detaljplan ”Rosenberg” samt en för bostadsområdet i 
den södra delen, kallat detaljplan ”Södra Rosenberg”. Genom att dela upp 
planarbetet för de olika ändamålen möjliggjordes en snabbare och smidigare 
planprocess. Detaljplanen ”Rosenberg” påbörjades redan våren 2017, för att 
möjliggöra en skolstart till hösten 2020.  

Bild över planprogrammets samt detaljplanernas gränser i området. 

Programförslaget 

Visionen med planprogrammet är ”Nära staden – granne med naturen”:
”Boende i Bälteberga kommer att vara granne med naturen - då den finns strax 
intill tomtgränsen i form av såväl Tidan och skogen som ängar och promenad-
och friluftsstråk. Genom att skapa bra anslutningar till det befintliga gång- och 
cykelvägnätet ges en närhet till stadskärnan. Bälteberga möjliggör att bo nära 
naturen men ändå nå stadens funktioner och kollektivtrafik via en kort 
promenad eller cykeltur. Det skapar förutsättningar för ett hållbart levnadssätt 
som är bra för såväl staden och miljön och som även tilltalar fler och fler 
människor.”

Gräns för 
planprogram 

Detaljplan 
bostäder

Detaljplan skola 
& idrottsområde
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Programförslaget delades upp i två tydligt avgränsade områden eftersom ett 
låglänt avrinningsområde med en större bäck delar programområdet i mitten. 
Totalt medger planprogrammet en möjlig exploatering på ca 130-140 bostäder 
samt en större tomt för eventuell förskola/skola alternativt bostäder på drygt 10 
000 kvm. Programförslaget visar på möjligheter att ta tillvara på områdets 
befintliga kvalitéer i samband med utformningen av en lekplats och friyta i 
mitten av område B, där även en stenmur är möjlig att bevara.  

Programförslaget är uppdelat i två områden, A och B. Etapp A utgörs av den 
mark som idag är skog/nyligen avverkad skog i öster och etapp B utgörs av den 
mark som idag är åkermark i väst.  

Inom programområdet föreslås att förhöjningen med stenmuren som sträcker 
sig från väst till öst sparas och används som allmän platsmark i form av lek- 
och grönytor. Det skapar ett värde för boende i området såväl som kommunens 
invånare som passerar området i samband med användandet att 
promenadstråket Ånarundan. 

Programsamråd 
I samrådet för planprogrammet framkom att planläggning för kvartersmark 
inom gränsen för Tidans strandskydd om 100m inte var lämpligt. För att 
strandskyddet ska kunna upphävas måste det utredas och påvisas att en 
utbyggnad av bostäder, som i det här fallet utgör tätortsutvecklingen, inte kan 
ske på annat ställe inom tätorten, som inte omfattas av 
strandskyddsbestämmelser.  

I samrådet för planprogrammet framkom även vikten av att i ett tidigt skede 
arbeta in den tänkta dagvattenhanteringen för området i detaljplanen, för att 
bland annat leva upp till miljökvalitetsnormer för vatten. En 
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dagvattenutredning togs därför fram i ett tidigt skede, vilken bygger på ett fullt 
utbyggt område i enlighet med planprogrammet, men med förutsättningar för 
skola, idrottshall samt förskola i områdets norra delar och bostäder i de södra. 
Dagvattenutredningen har legat som grund för den fortsatta projekteringen av 
området.   

En annan synpunkt var även att flytta infartsvägen till området längre söderut 
längs Stallängsvägen i höjd med infarten till Siggstorps avfallsanläggning samt 
bilbesiktningen. Genom att här istället möjliggöra en rondell skapar man en 
säkrare infart till området, samtidigt som man säkrar hasigheten till 50km/h på 
Stallängsvägen och förtydligar gränsen för Tidaholms tätort.  

Under samrådet framkom även en viss osäkerhet kring om området uppfyllde 
gällande krav för buller vid bostadsbebyggelse. Därmed har en bullerutredning 
även tagits fram i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen, för att säkerställa att 
kommande bostadsområden och skolområden som gränsar till Stallängsvägen 
uppfyller gällande krav på buller. I planarbetet säkerställs detta med en 
bestämmelse om bullervall.  

PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 
Denna detaljplan sker med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen, 
PBL 2010:900 5 kap. Planområdet pekas i Fördjupad översiktsplan för 
Tidaholms stadsbygd 2020 (FÖP) ut som ett utbyggnadsområde för bostäder. 
Här belyses vikten av att man i ett tidigt skede redovisar kommunens planer för 
området för allmänheten, då området är av ett stort allmänt intresse. Till följd 
av detta valde man att inleda planarbetet med att ta fram ett planprogram 
(Bälteberga Planprogram 2016-02-17) 2 som har legat som grund för det 
fortsatta planarbetet. Man valde även att genomföra planprocessen för 
detaljplanen enligt ett utökat förfarande, med samråd och granskning innan ett 
beräknat antagande i kommunfullmäktige juni 2018.  

MILJÖBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning är den analys som 
görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. Behovsbedömning 
finns i form av en checklista som bilaga.  

                                                           
2 Bälteberga Planprogram – Planprogram för villabebyggelse vid Bälteberga, del av Siggstorp 
3:1, Tidaholms kommun.”  
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Kommunens samlade bedömning som resultat av behovsbedömningen  
Tidaholms kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte 
innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och 
miljöbalken, därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram.  

Enligt yttrande 2017-12-08 ( Dnr. 402- 9082-2017) delar Länsstyrelsen Västra 
Götaland kommunens uppfattning att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer 5 kap miljöbalken 

MKN luft  
Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och anger de 
gränsvärden som inte får överskridas, för att varken människors hälsa eller 
djur, växter och kulturvärden ska skadas. Det finns miljökvalitetsnormer för 
följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 
och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. Dessa styrs genom luftkvalitetsförordning (2010:477) och till 
detta finns även en föreskrift från naturvårdsverket om kontroll av luftkvalitet 
(2010:8). Enligt Naturvårdsverket innehåller förordningen miljökvalitetsnorm 
av gränsvärdes- och målsättningskaraktär, samt miljökvalitetsnormer för fina 
partiklar (PM2,5). Kommunerna ansvarar liksom tidigare för att kontrollera 
flertalet miljökvalitetsnormer och underrätta Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen vid överskridande eller risk för överskridande av en 
miljökvalitetsnorm.  
Relevant för detaljplanen är främst MKN för kväveoxider och partiklar där 
trafiken är största föroreningskällan.  

Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 
(partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms 
urbana luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 
(kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Genomförandet i denna detaljplan 
bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft negativt. Exploateringen 
av bostäder enligt planen innebär en acceptabel ökning av fordon i ett annars 
redan utbyggt område i staden. 

MKN vatten 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för 
vatten fastställts för Sverige. I december år 2009 fastställdes förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt.  

Tidaholm tillhör Västerhavets och södra Östersjöns vattendistrikt. För denna 
plan gäller Västerhavets vattendistrikt och sträckan Tidan-Korsberga-
Madängsholm. Enligt VISS (Vatteninformations System Sverige) har Tidan för 
nämnd sträcka måttlig ekologisk status och god kemisk status. Kvalitetskravet 
är att god ekologisk status uppnås 2021, och att ytvattenstatus ska vara fortsatt 
god även efter 2015. 
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Dagvattenutredning framtagen av WSP (bilaga 4) visar på lösningar för 
fördröjning och rening av dagvattnet så att framtida flöde inte skall vara större 
än befintligt maxflöde till Tidan. Dessa lösningar ges stöd i detaljplanen och 
innebär att konsekvenserna av detaljplanens genomförande inte bedöms 
inverka på det vatten som når Tidan i sådan omfattning att möjligheter att 
uppnå antagna miljökvalitetsnormer för Tidans vatten påverkas negativt. 
Genomförandet av detaljplanen kommer snarare påverka Tidans vattenstatus 
positivt, då vatten som tidigare avvattnades direkt ut i Tidan via 
avvattningsdiken efter planens genomförande istället kommer att fördröjas i 
anlagda fördröjningsdammar inom området. 
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PLANBESKRIVNING

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

 

Ortofoto över planområdet med områdesindelning A-C.

Mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av skogsmark/ nyligen avverkad skogsmark 
samt åkermark i form av gräsvall. Genom området rinner en bäck ner mot 
Tidan som ligger väster om planområdet. Marken sluttar huvudsakligen 
västerut ner mot Tidan och nivåskillnaden inom planområdet är cirka 11 meter. 
Planområdet bedöms inte innehålla några stora naturvärden, med undantag för 
en del av norra planområdet som innefattar ett parti lövskog med vissa 
naturvärden. Inom området finns småbiotoper i form av åkerholmar och 
stenmurar, vilka behandlas under egna rubriker. 
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Vy norrut längs västra 
planområdesgränsen/ 
Ånarundan. Planområdet 
till höger i bild. 

Vy norrut längs västra 
planområdesgränsen/ 
Ånarundan. Område B 
och C till höger i bild. 

Vy över område C från 
västra 
planområdesgränsen/ 
Ånarundan.  
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Lövskog 
Nordväst om planområdet finns enligt kommunens lövskogsinventering en 
lövskog av naturvärdesklass 3 (nr 377). Skogen ligger till största del utanför 
aktuellt planområde och bedöms därmed inte få någon större negativ påverkan 
på skogens värde. De delar av skogen som ligger inom planområdet planläggs 

     
 

  

Vy över område A.  

Vy över område B från 
västra 
planområdesgränsen/ 
Ånarundan.  

Vy norrut in mot 
Tidaholms längs 
Stallängsvägen. 
Planområdet till 
vänster i bild. 
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som Natur och lämnas som grön- och skogsområde. 

 

 

Riksintressen, fornlämningar och kulturmiljöer 
Detaljplaneområdet omfattas enligt Länsstyrelsens WebbGIS3 inte av några 
riksintressen eller Natura 2000-områden. Området innehåller inga kända 
registrerade fornlämningar4 enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. 

En Arkeologisk utredning kommer under vintern 2017-2018 att utföras, på 
uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland. Utredningen berör i dagsläget inte 
aktuellt planområde utan närliggande skogsparti norr om planområdet. Om 
                                                           
3 Länsstyrelsen Webbkarta: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastragotaland/infokartan/ 
4 Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ 

Vy från Ånarundans 
norra del med lövskog 
av naturvärdesklass 3, 
strax norr om 
planområdet. 
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utredningen skulle visa på arkeologiska värden i närhet till aktuellt planområde 
kan utredningen komma att utökas för att innefatta även detta planområde. 
Skulle detta vara aktuellt kommer hänsyn tas i det fortsatta planarbetet. 

Åkerholmar/stenmurar. 
Småbiotoper, som t.ex. stenmurar och åkerholmar ökar variationen i 
odlingslandskapet och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. De 
utgör ofta livsmiljöer för bl.a. fåglar, ormar, fjärilar m.fl. Enligt Miljöbalken 
(MB) 7 kap. 11 § omfattas dessa av ett generellt biotopskydd i 
jordbrukslandskapet och får inte skadas. Länsstyrelsen kan dock lämna dispens 
från skyddet om särskilda skäl föreligger. 

Planförslaget, se planskiss på sid. 25, bygger i allt väsentligt på att spara många 
av de naturvärden som finns inom planområdet. De stenmurar som går genom 
området föreslås i största mån bevaras i planlagda natur- och parkstråk, med 
undantag för ett par brott för vägdragning till området. Fyra åkerholmar 
föreslås dock plockas bort, men föreslås återskapas på andra platser med närhet 
till natur och dagvattendammar. Dispens för detta ska sökas hos länsstyrelsen 
under planprocessens gång.  

Strandskydd 
På båda sidor om Tidan råder idag strandskydd om 100 meter. En mindre del 
av den västra delen av planområdet ligger inom Tidans strandskydd. 
Strandskyddet, som regleras i Miljöbalkens 7 kapitel, har två syften: att 
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Att värna strandskyddets syften har 
varit en viktig utgångspunkt för utformningen av planförslaget.  

De planerade bostadsområdena har en naturlig lutning ned mot Tidan. För att 
exploatera området på ett ur vattenhanteringssynpunkt hållbart sätt är planen att 
anlägga fördröjningsdammar för omhändertagande av dagvatten på strategiska 
platser. Till hjälp har kommunen i samarbete med WSP tagit fram en 
dagvattenutredning5 för hela exploateringsområdet Rosenberg. I 
dagvattenutredningen framkommer att en av de viktigaste placeringarna för 
dagvattendammar i området ligger i lågpunkten för bostadsområdet. 
Lågpunkten ligger idag inom strandskyddet för Tidan, Se bifogad karta. Vår 
ambition är därför att inom strandskyddet för Tidan, planlägga för NATUR 
med en tillhörande bestämmelse för dagvattenhantering, och på detta sätt 
uppfylla kraven för hållbart omhändertagande av dagvatten och gällande krav 
för MKN vatten i bostadsområdet. Genom att planlägga för NATUR, vilket är 
allmän platsmark, kommer marken fortsatt vara tillgänglig för allmänheten. 
Därmed kommer inte intentionerna med strandskyddet att försvinna. Plan-
förslaget stärker den biologiska mångfalden genom att omvandla åkermark utan större 
biologiska värden inom strandskyddsområdet till ett naturområde med plats för öppna 
dagvattendammar för fördröjning av dagvatten innan recipient. 
                                                           
5 Dagvattenutredning – Rosenberg och Södra Rosenberg. WSP 2017-06-09. Se bilaga 4. 
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Ansökan för strandskyddsdispens är under beredning och beslut väntas januari 2018. 

 

Karta över område som berörs av strandskyddsdispens. 

 

Ianspråkstagande av jordbruksmark 
Ett av riksdagens antagna 16 miljömål - ett rikt odlingslandskap - syftar till att 
skydda jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion. Huvuddelen av planförslaget, ca 9 av totalt 13 ha, berör 
jordbruksmark och denna kommer att försvinna vid ett genomförande av 
detaljplanen. För att göra en rimlig avvägning av konsekvenserna i och med 
ianspråktagande av jordbruksmarken kontra annan mark i motsvarande läge 
och omfattning har en utredningssammanställning gjorts. Där har kommunägd 
mark i direkt anslutning till Tidaholms tätort ställt mot varandra för att bedöma 
platsernas lämplighet gällande bostadsutveckling. 
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Område Jordbruks- 
mark 

Hag-
mark 

Skogs
-mark 

Övrig hänsyn Bedömning 

A x  x Strandskydd 
om 100m 

Fördelar: Utpekad som 
utbyggnadsområde i kommunens 
Fördjupade Översiktsplan (FÖP) 
samt Kommunövergripande 
översiktsplan. Marken köptes in 
1990 just för syftet att möjliggöra 
en framtida utbyggnad av bostäder. 
I direkt anlutning till området 
planeras ett nytt skolområde, vilket 
skapar en trygg och nära 
boendemiljö för bl.a. barn och 
unga.  
Nackdelar: Produktiv skogsmark 
samt jordbruksmark för vallodling. 

B   x Områdes-
bestämmelser 
för 
Hellidsberget. 
Skyddsvärd 
skog. 

Fördelar: I direkt anlutning till 
nyligen utbyggt bostadsområde. 
Nackdelar: Omfattas idag av 
områdesbestämmelser för 
Hellidsberget, vilket måste hävas 
för att medge ev. exploatering. 
Området bedöms inte som lämpligt 
ur geoteknisk synpunkt, då det är 
ett lågområde med dålig 
vattenavrinning. Klassificerat som 
skyddsvärd sumpskog av 
Skogsstyrelsen 2017. 

C x x  Områdes-
bestämmelser 
för 
Hellidsberget 

Fördelar: I direkt anlutning till 
befintligt bostadsområde. 
Nackdelar: Omfattas idag av 
områdesbestämmelser för 
Hellidsberget, vilket måste hävas 
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för att medge ev. exploatering. 
Delar av området är produktiv 
jordbruksmark  

D x   Möjligt 
översvämn-
ingsområde 

Fördelar: Lätt att exploatera. Goda 
kommunikationer mot tätorten. 
Nackdelar: Produktiv 
jordbruksmark. Delar av området 
riskerar översvämning från Tidan 
vid beräknat högsta flöde (Källa: 
MSB översvämningsportal).  

E  x  Höga kultur-
miljövärden. 
Forn-
lämningar. 

Fördelar: Attraktivt läge. Goda 
kommunikationer mot befintlig 
bebyggelse och för arbetspendling 
mot Skövde.  
Nackdelar: Området innefattar höga 
kulturmiljövärden, med 
naturvärdesklass 1 i Tidaholms 
Kommuns Naturvårdsprogram 
2010-2014. Området innefattar 
kända fornlämningar.  

F x   Översvämning
sområde 

Fördelar: Goda kommunikationer 
mot befintlig bebyggelse och för 
arbetspendling mot Skövde. 
Utpekat som framtida hästboende i 
kommunens Fördjupade 
Översiktsplan (FÖP). 
Nackdelar: Produktiv 
jordbruksmark. Gränsar till ett 
större område för aktiv och 
planlagd industrimark. Stor del av 
området riskerar översvämning från 
Tidan vid beräknat högsta flöde 
(Källa: MSB översvämningsportal).  

G x    Nackdelar: Produktiv 
jordbruksmark. Omges helt av 
område för aktiv samt planlagd 
industrimark. 

H  x  Strandskydd 
om 100m 

Fördelar: Goda kommunikationer 
mot tätorten samt för 
arbetspendling mot Falköping. 
Utpekad som utbyggnadsområde i 
kommunens Fördjupade 
Översiktsplan (FÖP).  
Nackdelar: Höga naturvärden. 
Naturvärdesklass 3 i Tidaholms 
kommuns Lövskogsinventering 
2012. Närhet till väg 193 (Risk för 
buller samt sekundär farligt gods-
led).  

 

Bedömning: Av område A-H bedöms A samt H som de områden där fördelar 
väger högre än nackdelar, sett till skyddsvärda och reglerande bestämmelser, 
lämplighet för bostadsbebyggelse i närområdet, samt risk vid översvämning. A 
samt H är även idag utpekade i kommunens FÖP. Område H innefattar idag 
betad skogs- samt hagmark. Närmare Tidan övergår naturen i mer sumpartad 
karaktär. En exploatering i området skulle, med hänsyn till skyddsavstånd om 
minst 30 meter mot väg 193 samt Tidans strandskydd om 100 meter, kunna 

242



Detaljplan för del av Siggestorp 3:1, ”Södra Rosenberg” 

den 14 december 2017 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN  24/42 

möjliggöra bostadsbebyggelse om ca 45000 kvm, exklusive vägar och allmän 
platsmark. Se bild nedan. Detta får ställas i jämförelse till område A, som 
innefattar 125000 kvm bostadsbebyggelse, med samma avstånd till tätorten, 
utan direkt närhet till väg 193, men istället direkt närhet till ett framtida skol- 
och idrottsområde. Nackdelen för område A är att delar av marken idag 
omfattar produktiv jordbruksmark. Nackdelen för område H är närhet till väg 
193 samt värdefulla hagar och skogsmark, samt en totalt sett mindre yta att 
exploatera för bostadsbebyggelse. Sett ur perspektiv, väger fördelarna för att 
placeras bostadsbebyggelsen vid område A tyngre. En framtida exploatering 
inom område H är däremot inte orimlig.  

 

Utdrag ur fastighetskartan med område ”H” illustrerat. Område ”371” med naturvärdesklass 
3 i Tidaholms kommuns Lövskogsinventering syns som blåstreckat område.

H 
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 
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Vision 
Visionen med bebyggelse vid Södra Rosenberg är att skapa känslan av en 
småskalig villastruktur med plats för blandad bebyggelse, med fokus på närhet 
till natur och rekreation men med den fördel som närhet till stadens service ger. 
I Rosenbergsområdet får du gångavstånd till det mesta som vardagen kräver, så 
som skola och förskola, rekreation och motion, matservering och 
dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda 
förbildelser mot Tidaholms tätort. Områdets tyngdpunkt är dock det småskaliga 
intima villaområdet med närheten till naturen. 

Planerad bebyggelse 

 
Illustration över planområdet med möjlig etapputbyggnad. 

Byggnadsstruktur och gestaltning 
Planutformningen öppnar för en bebyggelse- och gatustruktur som möjliggör 
variation, flexibilitet och koppling till befintliga kvalitéer såsom Tidan, skogen 
och det öppna landskapet. Kvartersstrukturen kan exploateras med olika täthet 
och olika byggnadstyper utan att de bärande stadsrumsmässiga kvalitéerna 
förändras. Inom området föreslås att en huvudgata, där bebyggelse tillsammans 
med gatan skapar ett tydligt och intimt stadsrum med möjlighet till något tätare 
bebyggelse än kvarteren längs lokalgatorna. Från huvudgatan föreslås mindre 
lokalgator som sträcker sig radiellt både in i området och i riktning ut mot 
Tidan. Området föreslås en tydlig gatuhierarki mellan huvudgatan och 
lokalgator som ger sekvenser av stadsrum som skapar möjlighet till olika 
sociala aktiviteter. Längt upp i område A+B föreslås ett parkområde, som blir 
ett blickfång för hela området genom kopplade siktstråk i form av gator och 
park-och naturområden. Siktstråken i form av park-och naturområden sträcker 
sig genom bebyggelsen ut i terrängen och ger enkel tillgång till 
omkringliggande naturområden. De skapar även goda spridningsvägar för djur 
och växter genom området, och bidrar till goda ekosystemtjänster. Planen 
bygger på en flexibilitet avseende byggnadstyp och exploatering, och skulle 
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om man vill kunna delas upp i etapper A-B(1-2)-C(1-2). I planskissen på sid 25 
illustreras en småskalig men relativt hög exploatering med 1 flerbostadshus, 25 
grupphus samt 60 friliggande villor i småhustypologi. För att ge området en 
tydlig ryggrad placeras eventuella grupphus främst längs huvudgatan.  

Område A ges en egen karaktär med tydlig luftigt och lantligt byggnadssätt. 
Området möjliggör lite större villatomter om 1000-1500 kvm med ett centrerat 
parkområde för den luftigare karaktären. Här ska känslan av att bo på landet, 
men ändå nära staden göra sig tydligt påmind. En del av området är även tänkt 
för en möjlig tätare bebyggelse i form av grupphus.   

Användning och utformning 
B – Bostäder medges inom mark betecknad med B, och är även tänkt att 
rymma erforderlig parkering för de tänkta bostäderna. Högsta utnyttjandegrad i 
bruttoarea per fastighetsarea – e1 medger en exploatering på 30% för område A 
och 33% för område B+C. Bestämmelsen Fri, Grupp samt Fler reglerar 
bebyggelsens utformning till friliggande villor, grupphusbebyggelse (par- rad- 
samt kedjehus) samt flerbostadshus. Bestämmelsen Grupp förekommer endast 
tillsammans med bestämmelsen Fri för att skapa en flexibel utformning 
beroende på framtida behov och intresse för exploatering. Byggnadshöjden 
regleras till 4, 5 eller 8 meter för friliggande villor, 8 meter till 
grupphusbebyggelse samt 12 meter för kvarteret med flerbostadshus. Tänkt 
fastighetsindelning visas på sidan 40 under kapitlet Fastighetsbildning. 
Fastighetsindelningen har sin utgångspunkt i villatomter om ca 1000kvm men 
är tänkt att kunna vara flexibel, främst inom kvarteren med bestämmelsen 
Grupp.  

E – Tekniska anläggningar medges inom mark betecknat med E på plankartan.   

GATA1 – Huvudgata. Genom område B och C går huvudgatan, som är tänkt att 
rymma vägområde samt erforderliga refuger och eventuell alléplantering.  

GATA2 – Lokalgata. Gatorna inom bostadskvarteren A, B samt C, som är 
tänkta att rymma gatumark samt trottoarer.  

GC-väg – Gång- och cykelbana. Ett 3 meter brett område som löper längs 
huvudgatan och är reserverad för gång- och cykeltrafik.  

PARK – Medges inom mark med samma beteckning. Ett större parkområde om 
ca 4000 kvm är beläget till öster mellan område B och C, samt ett om 2000 
kvm som är beläget i mitten av område A. Dessa möjliggör en god tillgång till 
kvartersnära parkmark och mötesplatser. Tre genomgående park- och naturtråk 
kopplar även parkmarken i område B+C med Ånarundan och närliggande 
naturområden.  

NATUR – Naturområde medges inom mark betecknad med Natur. På vissa 
delar kompletteras användningen med bestämmelsen Dagvatten, vilket innebär 
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att fördröjning av dagvatten även är tänkt att rymmas inom området. En del 
innefattar även skyddsbestämmelsen n2, vilket innebär att stenmur i 
naturområdet ska bevaras (håltagning för passager medges).

SKYDD1 – Bullervall innebär att en vall med höjden 1,5 medges inom området.

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet saknas.

Närmaste befintliga bebyggelse utgörs av ett bostadsområde som tillkom under 
60-70 talet och utgörs av friliggande villabebyggelse.  

Service

Planområdets läge i staden och avstånd till service.

Offentlig service (skola förskola etc.) 
Närmsta livsmedelsbutik ligger cirka 500 meter norr om planområdet. Övrig 
kommunal service i form av bibliotek, skola, förskola, vårdcentral och 
folktandvård finns en dryg kilometer norr om området kring Tidaholms tätorts 
centrum. Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall och cykelklubb samt 
Tidavallens fotbollsområde ligger inom 500m från planområdet och kommer 
nås enkelt och tryggt via anslutande gång- och cykelvägar.

I direkt anslutning till norra delen av planområdet pågår planläggning för sko-
och idrottsområde. Här planeras en ny F-6 skola med tillhörande idrottshall 

Centrum

Ca 1,5 
km

Skola .
Förskola .
Busshållpl .
Idrottsomr .
Mataffär .
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samt plats för en ny förskola att uppföras de närmsta åren. Säkra gång- och 
cykelvägar ansluter planerade bostäder mot skolområdet. 

Friytor 

Lek och rekreation 
Längt upp i området planläggs ett område för park, med plats för rekreation 
och/eller anordnad lekplats. Anordnad lek- och idrottsplats finns även norr om 
planområdet, i form av kommande skolområde och idrottsområde. Närhet till 
spontanlek finns att tillgå i direkt närhet till, samt inom planen, i friväxande 
skog och naturmiljöer kring Tidan.  

Naturmiljö  
Inom och i direkt anslutning till planområdet längs Tidan finns 
lövskogsdominerad naturmiljö med höga naturvärden som utgör ett rekreativt 
inslag i området. Inom planområdet planläggs befintlig lövskog för NATUR 
för att bibehålla värdena för framtiden. Delar som tidigare var gräsvall 
planläggs för natur, med plats för anläggandet av öppna dagvattendammar och 
återskapande av stenmurar, vilket i sig kommer skapa höga rekreativa värden 
till området som inte fanns just på den platsen innan. Närheten till den frekvent 
nyttjade ”Ånarundan” är en stor kvalité till området.  

Social hållbarhet 
Social hållbarhet handlar om sociala aspekter av hållbar stadsutveckling, och 
hur man i den fysiska planeringen exempelvis kan motverka segregation eller 
främja integration. Boverket har identifierat fem teman, som berör socialt 
hållbar stadsutveckling i allmänhet. Nedan redovisas hur planförslaget kopplar 
mot dessa teman: 

Helhetssyn; Rosenbergsområdet är utpekat i nuvarande ”Framtidsplan 2020 - 
Fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd”, liksom i den äldre 
kommunövergripande översiktsplanen ”Översiktsplan 1990 Tidaholms 
kommun”, som ett framtida utbyggnadsområde och en viktig del i Tidaholms 
framtida expansion. 

Variation: Södra Rosenberg erbjuder en stor variation till olika hustyper och 
boendeformer. Genom att blanda tomter för villabebyggelse med 
grupphusbebyggelse samt plats för flerbostadshus, är förhoppningen att en 
varierad bostadsbebyggelse växer fram. Både utseendemässigt, storleksmässigt 
samt gällande boendeform (bostadsrätter samt hyresrätter). Detta medför goda 
förutsättningar för integration och boenden för alla åldrar, 
hushållssammansättningar samt samhällsgrupper. Planen möjliggör även till 
många sociala mötesplatser på allmän platsmark i form av park och naturytor.  

Samband: Rosenbergsområdet länkar samman Tidaholms tätort med 
omgivande landsbygd. Ledord för framtagande av planprogrammet var ”Nära 
staden – granne med naturen” och löd enligt följande; ”Bostadsområde 

248



Detaljplan för del av Siggestorp 3:1, ”Södra Rosenberg” 

den 14 december 2017 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN  30/42 

Bälteberga ”Nära staden – granne med naturen”. Boende i Bälteberga kommer att 
vara granne med naturen - då den finns strax intill tomtgränsen i form av såväl Tidan 
och skogen som ängar och promenad- och friluftsstråk. Genom att skapa bra 
anslutningar till det befintliga gång- och cykelvägnätet ges en närhet till stadskärnan. 
Bälteberga möjliggör att bo nära naturen men ändå nå stadens funktioner och 
kollektivtrafik via en kort promenad eller cykeltur. Det skapar förutsättningar för ett 
hållbart levnadssätt som är bra för såväl staden och miljön och som även tilltalar fler 
och fler människor”.    

Identitet: Vid utformningen av Rosenbergsområdet har mycket fokus legat vid 
stadsrummets utformning, för att skapa en småstadskaraktär med tydlig 
sammanhållande känsla. Planstrukturen öppnar för en bebyggelse- och 
gatustruktur som möjliggör variation, flexibilitet och koppling till befintliga 
kvalitéer såsom Tidan, skogen och det öppna landskapet. Kvartersstrukturen 
kan exploateras med olika täthet och olika byggnadstyper utan att de bärande 
stadsrumsmässiga kvalitéerna förändras.  

Inflytande och samverkan: Ett blandat bostadsbestånd ner på kvartersnivå är en 
bra grogrund för samverkan mellan människor med olika bakgrund och 
intressen. Från huvudgatan föreslås mindre gårdsgator och gångstråk som 
sträcker sig radiellt både in i området och i riktning ut mot Tidan. Detta skapar 
länkar mellan bebyggelsen och omgivande natur samtidigt som 
kommunikationer och siktstråk förbättras inom området. 

Gator och trafik 

Gatunät och gatutyper 
I planprogrammet utredde man möjligheten att arbeta med olika typer av gator 
för att dels tydliggöra hierarki och även för att motverka höga hastigheter inom 
bostadsområdet. Detta koncept har varit fortsatt gällande genom det 
efterföljande planarbetet och resulterat i två tydliga utformningar för matargata 

samt lokalgata. Onödigt breda gatuområden lockar till höga hastigheter, vilket 
inte är önskvärt särskilt inte i ett område med villabebyggelse och 
direktutfarter. Området försörjs därför med en matargata/huvudgata med en 
bredd på 6,5 meter, vid vilken det finns en trädallé samt en separat gång- och 
cykelväg. Bostadsbebyggelsen kommer att placeras på ett avstånd av 4,5 alt. 8 
meter från matargatan, vilket säkerställs med prickmark. Lokalgatorna kommer 
att utformas med en bredd av 6 meter, samt en ensidig trottoar på 1-1,5 meter. 
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Trottoarerna är förlagda för att på ett naturligt sätt ansluta anvisade 
övergångsställen i området. 

Gång och cykeltrafik 
Huvudgatan i området får en separerad gång- och cykelväg för att säkerställa 
trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter. Även Ånarundan föreslås 
rustas upp för att utgöra ett framtida gång- och cykelstråk från planområdet och 
in mot tätorten. Dessa kopplas till det övergripande gång- och cykelvägnätet i 
Tidaholm, se bild nedan.

Illustration över tänkta gång- och cykelvägar i området Rosenberg och Södra Rosenberg. 
Röda stråk symboliserar tänkta gång- och cykelvägar och gröna stråk tänkta gångstråk. 

Skolvägar 
I direkt anslutning till detaljplanen kommer en F-6 skola att byggas, med 
preliminär invigning 2020.  Trafiksäkerheten inom området måste därmed vara 
den högsta, då en stor mängd barn och bilister samtidigt kommer röra sig i 
området vissa tider på dygnet. 

Då en skola- och förskola kommer att byggas i direkt anslutning till 
bostadsområdena, med en gemensam infartsväg, kommer hela området att 
hastighetsregleras till 30km/h. Detta säkerställer en låg hastighet och en ökad 
säkerhet för oskyddade trafikanter. Huvudgatan inom området får en separerad 
gång- och cykelväg. Resterande lokalgator föreslås med blandtrafik där gator 
förses med upphöjd gångbana på ena eller båda sidor av vägen. Dessa 
gångbanor ansluter till ett flertal korsningspunkter över huvudleden som 
särskilt markeras för att höja trafiksäkerheten. Samtliga bostäder inom området 
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kommer att ha ett avstånd mindre än 500 meter till skola. Detta möjliggör bra 
och korta skolvägar för barnen att själva ta sig till och från skolan. 

Illustration över färdvägar för skolbarn och oskyddade trafikanter i området. Röda stråk 
symboliserar tänkta gång- och cykelvägar, gröna stråk tänkta gångstråk, blå stråk trottoarer 
och blå cirklar säkrade passager. 

I samband med NTF togs en trafikutredning fram för att bland annat utreda 
oskyddade trafikanters färdvägar till Rosenbergområdet, se bilaga 6. 
Diskussioner pågår med trafikverket för att bland annat möjliggöra 
utbyggnaden av en rondell i korsningen Stallängsvägen-Södra Ringvägen, 
vilket i enighet med trafikutredningen skulle skapa säkra färdvägar för skolbarn 
till och från planområdet och resterande tätorten. 

Kollektivtrafik 
En busshållplats för skolskjuts planeras norr om aktuellt planområde i direkt 
anslutning till det planerade skolområdet. I övrigt planeras inga nya hållplatser 
i anslutning till planområdet. 

Kommunikationerna till området anses för närvarande vara goda med de 
befintliga hållplatser som finns vid Södra Ringleden norr om planområdet. Bra 
GC-stråk ansluter planområdet mot befintlig infrastruktur för att man säkert ska 
kunna ta sig via cykel eller till fots till befintliga hållplatser. Se bild nedan.
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Illustration över planområdet och färdvägar till kollektivtrafikförbindelser.  

Parkering 
Parkering inom området skall rymmas inom den egna fastigheten. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp (VA) 
Hela planområdet skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Nya ledningar 
för vatten och avlopp samt el- och teleledningar kommer att anslutas via 
befintliga system öster/norr om planområdet. Ledningar dras huvudsakligen i 
områdets nya gator och i parkmark. Vid några passager mellan bostadskvarter 
föreslås ledningsrätter bildas (u-områden på plankartan). Spillvattenledningar 
ansluts med självfall till ny pumpstation som lokaliseras utanför planområdet i 
samband med utbyggnad av bostadsområdet..  

Dagvatten 
Dagvatten ska omhändetas i enlighet med framtagen dagvattenutredning 
(bilaga 4). Geotekniska PM (Bilaga 2&3) bedömer att markens beskaffenhet 
och stabilitet medger att LOD genom infiltration i området är lämpligt. Även 
lösningar såsom dagvattendammar och dagvattenmagasin är genomförbara.  

Västra delen av planområdet har avrinning västerut mot repicienten Tidan. 
Östra delen av planområdet har avrinning mot ett avvattningsdike som även det 
avvattnas i Tidan strax norr om planområdet. 

Tidaholms 

busstation 

Busstopp längs 

Södra Ringvägen 

Planområdet 
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Under hösten 2017 har WSP på uppdrag av Tidaholms kommun tagit fram en 
dagvattenutredning som gäller för DP Södra Rosenberg samt DP Rosenberg 
(med beräknat antagande mars 2018). Utredningen syfte är att redogöra för 
befintliga dagvattenförhållanden inom planområdena och i dess närhet, samt 
presentera principförslag för åtgärder till fördröjning, rening och avledning av 
dagvatten så att utgående dagvattenflöden från planområdet efter exploatering 
inte överstiger dagens maxflöden till recipienten Tidan. Utredningen (Bilaga 4) 
sammanfattas nedan: 

För att kompensera den flödesökning som planerad exploatering förväntas ge 
upphov till, och därmed minimera risken för översvämningar samt reducera 
belastningen på recipienten Tidan, föreslås fördröjning och utjämning av 
dagvatten.  

För att reglera detta i plankartan har de naturområden där dagvattenhantering är 
tänkt att ske försetts med bestämmelsen Dagvatten. Dagvattenutredningen 
redovisar vilken storlek (kapacitet och volym) dammarna/magasinen bör ha 
samt ger förslag till läge för dessa, se bild nedan. 

 

Genom föreslagna åtgärder minimeras påverkan på Tidan.  

Elförsörjning 
Bebyggelsen kommer att anslutas till kommunens elnät. Ny 
transformatorstation föreslås till avsedd mark inom detaljplan (E på 
plankartan).  

Uppvärmning 
Möjligheten att ansluta hela eller delar av bebyggelsen inom planområdet till 
befintliga fjärrvärmeledningar som ska dras till skolbyggnaden strax norr om 
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plangränsen ska utredas. Alternativt sker uppvärmning genom enskilda 
uppvärmningssystem. 

Hälsa, säkerhet och störningar  

Översvämning 
Enligt MSB:S översvämningskartering kommer en liten del av det västra 
planområdet att översvämmas vid ett beräknat högsta flöde i området. Längs 
västra plangränsen kommer ett översvämningsdike samt fördröjningsdammar 
för dagvatten att anläggas, vilket kommer skapa en barriär mellan den tänka 
bebyggelsen och Tidan. Marken i området kommer även att höjas något på den 
aktuella platsen, med en bestämmelse för ny plushöjd (+146,5) på plankartan, 
för att möjliggöra en god avrinning för dagvatten och goda VA-anslutningar 
samt ytterligare minska risken för översvämning på kvartersmark. Plushöjden 
innebär en höjning med ca 0,5 meter mot befintlig markhöjd, vilket medför att 
området inte beräknas vara lika utsatt vid en eventuell översvämning vid ett 
beräknat högsta flöde i Tidan. Dagvattenutredningen som arbetats in i 
planförslaget samt den geotekniska utredningen påvisar inte någon större risk 
för översvämning inom området. Sammantaget görs bedömningen att 
översvämningsrisken för platsen bedöms som hanterbar och inte innebär en 
begränsning för bostadsbebyggelsen på platsen.  

 

Siggestorps avfallsanläggning 
Östra delarna av området som berörs av planområdet ligger inom 
rekommenderat skyddsavstånd för Siggestorps avfallsanläggning. Deponin är i 
sluttäckningsskedet, men på området finns även en återvinningscentral och en 
komposteringsanläggning. Rekommenderat skyddsavstånd är 500 m för 
deponeringsanläggning samt för komposteringsanläggning och 200 m för 
mellanlager för miljöfarligt avfall.  

Grundvattenanalys 
Så som verksamheten bedrivs idag bedöms den dock inte innebära en negativ 
påverkan på planen av den omfattningen att det genererar en risk för 
människors säkerhet och hälsa. Avfallsanläggningen är en f.d. deponi, vilken 
inte varit aktiv på många år. Omhändertagande av lakvatten från området är 
säkerställt och med marginal inom gränsvärden som ställs. Grundvattenflöden 
rör sig naturligt från avfallsområdet i motsatt riktning från planområdet, vilket 
gör att inga om misstankar framtida föroreningar från Siggestorp in mot 
planområdet finns. För att styrka detta har även grundvattenprover inom 
området tagits där marken testas för eventuella föroreningar motsvarande de 
föroreningar som påträffas i lakvattnet från deponin. Grundvattenproverna är i 
skrivande stund på analys, och proverna kommer att bifogas planhandlingarna 
när svar mottas.  
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Inom planförslaget bedöms inte rymmas någon verksamhet som medför risk 
för markföroreningar. 

Buller 
Riksdagen har i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) antagit 
riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder. Förordningen grundas i Plan- och 
bygglagens 2 kap 6 a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark som 
är lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna att förebygga 
bullerstörningar. Genom ett regeringsbeslut från 11 maj 2017 höjs de tidigare 
riktvärden i förordningen utomhus vid fasad och för mindre bostäder från den 1 juli 
2017. Dessa riktvärden kan direkt tillämpas för alla påbörjade detaljplaner som 
utvärderas mot förordningen 2015:216. För bostäder gäller för närvarande 
riktvärdet utomhus på 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad och 50 dBA ekvivalent 
nivå vid uteplats.  

Översiktlig bullerbedömning  
Det finns behov av att översiktligt kunna beskriva bullerexponeringen för att 
dels möjliggöra bedömningar av i vilken omfattning man behöver ta hänsyn 
till ljudmiljön, dels bedöma behovet av mer utförliga bullerutredningar. 

Boverket och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en broschyr som 
innehåller två metoder för att översiktligt kunna bedöma ekvivalenta 
(genomsnittliga) bullernivåer från vägtrafik vid bostäder om 1-5 våningar. 
Metod två ger en något större möjlighet att ta hänsyn till marktyp (mjuk eller 
hård), men båda metoderna kan användas var och en för sig. För att kunna 
avläsa ljudnivån behövs uppgifter om: 
• trafikmängd (antal fordon per dygn) 
• skyltad hastighet (km/h) 
• avstånd mellan väg och mottagare (meter) 

I bedömningarna förutsätts fri sikt mellan väg och mottagare och en ”normal” 
trafiksammansättning. Det innebär att avläst ljudnivå är en uppskattning som 
kan variera beroende på inverkan av olika faktorer. Om det finns flera vägar, 
andra trafikslag eller bullerkällor kan den sammanlagda ljudnivån bli högre och 
en mer omfattande utredning behöva göras. 

Översiktlig bullerbedömning för bostadsändamål väster om 
Stallängsvägen 
För att kunna göra en översiktlig bedömning av bullernivån har följande värden 
uppskattats av kommunens ansvariga baserat på dagens trafiknivåer: 
Trafikmängd 2035: 3500 fordon  
Skyltad hastighet: 40 km/h 
Marktyp: Mjuk (vegetation) 
Beräkningsmetod: Metod två 
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Översiktlig bullerbedömning metod två6 

Utgångsvärdet 3500 fordon och hastighet 40 km/h ger mellan 58 och 59 dBA 
10 meter från vägmitt. Lite drygt 50 meter från vägmitt uppnås en dämpning 
om 9 dBA, vilket ger en total ekvivalentnivå om 50 dBA. 
 
För att säkerställa en god ljusmiljö vid det planerade bostadsområdet togs en 
bullerutredning i ett tidigt skede fram7. Området för planerade bostäder bedöms 
vinna på att en bullervall anläggs som en buffert mot Stallängsvägen då det 
skulle innebära förbättringar för såväl bullret som visuellt. Det skulle minimera 
buffertzonen och ge större möjligheter att bygga ändamålsenligt. Med en 
bullervall – vall, placerad cirka 3 meter från Stallängsvägen av en höjd om 1,5 
meter beräknas bullernivåerna vid föreslagen anvädningsgräns bli under 50 
dBA  för i stort sett hela området bakom bullervallen. Bullervallen skulle 
därför förhindra att Boverkets rekommendationer om högst 50 dBA vid 
bostadsbebyggelse överskrids.    
 
Utöver buller från Stallängsvägen som påverkar föreslaget bostadsområde i 
område A bedöms inte buller utgöra något problem i aktuell plan.  
 

Geoteknisk undersökning 
En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes 2011-11-23. Ett djupare 
avvattnade dike rinner i syd-nordlig riktning genom planområdet och delar 
området i två delar. Diket förläggs i naturmark, vilket säkerställer att ingen 
byggnation sker i direkt anslutning till diket.  Marken inom den östra delen av 
planområdet utgörs till största delen av skogsmark/nyligen avverkad 
skogsmark. Marken är relativt plan och sluttar lätt åt nordöst. Höjdskillnaden 
inom det östra planområdet varierar mellan cirka +148 och +156. Marken inom 
området består till största del av sandig morän som bedöms vara en stabil 
grund. Enligt de sonderingarna som utförts i området förekommer även block 
och berg på cirka 3 meters djup. 

Den västra delen av planområdet utgörs av åkermark och har en höjdskillnad 
på mellan +153 och +146 meter. Området har en naturlig lutning ned mot 
Tidan. Även här utgörs marken till största del av sandig morän som bedöms 
vara en stabil grund för den typ av byggnationer som planeras.  

De geotekniska undersökningar som gjorts bedöms vara tillräckliga för 
överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken 
(grundläggning, ev uppfyllnader mm) kan det/kommer det att erfordras 
ytterligare undersökningar. 

                                                           
6 Bullerbedömning, http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2016/hur-mycket-bullrar-vagtrafiken/ 
7 Trafikbullerutredning, Siggestorp 3:1, Tidaholm. 2017-04-21. Soundcon. Se bilaga 5. 
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Radon  
Radonmätning har i samband med de geotekniska utredningarna utförts i 5 
punkter inom området. Resultatet innebär att marken klassas som 
normalradonmark och byggnader ska utföras med radonskydd. 

Lantbruk/Djurhållning 
De grundläggande kraven när det gäller planering för djurhållning i anslutning 
till den byggda miljön och vice versa finns i 2 kap. PBL. Här ställs krav på att 
kommunen ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter, 2 
kap. 5 § p1 PBL, i det här fallet närmast risken för allergenspridning från 
hästhållning till omgivningen. I 2 kap. 9 § PBL ställs krav på att kommun i 
största möjliga utsträckning ska undvika och/eller förebygga olägenheter 
gentemot grannar i samband med planläggning eller vid prövning av bygglov.  

I anlutning till västra och södra delen av planen bedrivs aktivt jordbruk. Dels 
genom brukad mark samt genom djurhållning med nötkreatur. Mot väster 
gränsar planen till en åker med gräsvall, där marken ägs av kommunen och 
arrenderas ut till privatperson. Då Tidaholms kommun äger maken finns större 
möjlighet att påverka vilken typ av jordbruk som ska bedrivas, för att 
säkerställa att inte boendes säkerhet eller hälsa i framtiden påverkas. Väster om 
planområdet bedrivs idag djurhållning samt brukad jordbruksmark där marken 
ägs och drivs av privatpersoner. De rekommendationer som finns kring avstånd 
mellan bostadsbebyggelse och djurhållning syftar främst till stallbyggnader och 
öppen gödselhantering. Vissa kommunen tillämpar interna rekommendationer i 
form av policys för säkerhetsavstånd mellan planlagt område och djurhållning. 
I dessa fall gäller rekommendationerna hästhållning, då med hänseende till 
spridning av hästallergener, och avstånden ligger på 20-25 meter. För att inte 
riskera att olägenheter uppstår mellan lantbrukare och boende i området har 
plangränsen dragits 20 meter från fastighetsgräns. Ett säkerhetsavstånd på 20 
meter mot närmsta plats för betad samt brukad mark bedömer kommunen som 
ett lämpligt avstånd. Utöver detta förutsetts att man när man flyttar till Södra 
Rosenberg är medveten om att det finns lantbruk i närområdet. Ledorden för 
området har sedan länge varit ”Nära staden – granne med naturen”. För att 
förtydliga detta bör det vid försäljningen av tomter klargöras i köpekontraktet 
att lantbruk och betande djur förekommer i närheten av bostadsområdet. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen prövas enligt utökat förfarande och antas av Kommunfullmäktige.  

Tidsplan 
Planprocessen väntas pågå under 2017-2018 med samråd (december-januari) 
och granskning (mars 2018) av planförslaget. Kommunfullmäktige beräknas 
anta detaljplanen under sommaren 2018 (för detaljerad tidsplan, se sidan 6).  

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförande är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. 
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt 
till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen 
finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått 
förlorade.  

Ansvarsfördelning 
Huvudman för allmän platsmark i planen är Tidaholms kommun. Det innebär 
att det är kommunen som är ansvarig för att väg, gator och gång- och 
cykelvägar byggs ut. Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av 
allmän platsmark. 

Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar.  

Tidaholms kommun är huvudman och väghållare för Stallängsvägen.  

Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar 
som ligger inom kvartersmark. Där så behövs skyddas ledningar med u-område 
på plankartan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör nybildning av fastigheter för bostadsändamål. På nästa 
sida visas föreslagna fastighetsgränser som kan utgöra underlag för 
fastighetsbildningen. I syfte att vara flexibel och inte reglera mer än nödvändigt 
tillåter detaljplanen inom flertalet kvarter olika bostadstyper (Fler/Grupp/Fri.). 
Redovisade fastighetsgränser bygger endast på planlayout/idé och ska inte 
motverka flexibilitet eller önskemål om olika upplåtelserätt (bostadsrätt, 
hyresrätt eller äganderätt). Tidaholms kommun ansöker om fastighetsbildning 
för samtliga tomter när detaljplanen vunnit laga kraft.  
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Underlag för fastighetsbildning. Digitalt underlag tillhandahålls på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen Tidaholm.  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av Tidaholms kommun. Utbyggnad av allmän platsmark 
bekostas av Tidaholms kommun. Planavgift tas ut i samband med bygglov.  

Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för 
fastighetsbildning kommer att tas ut i tomtpriset.  
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På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med 
genomförandet. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Upprättande av ledningsrätter och servitut genomförs när exakta områden för 
ledningar fastställts i samband med exploatering om behov uppstår. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
För hela planområdet gäller bestämmelsen att inga källare får finnas.  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Miljö- och byggkontoret Per Gåvertsson 
Tekniska kontoret Kjell Jonsson 
 Peter Eriksson 
 Emilie Andersson 
TEAB  Roger Steen 
 
 
 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Marie Bengtzon Peter Lann 
Planarkitekt Miljö- och byggchef 
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Strandskydd Tidan

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Huvudgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA2
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GC-väg Gång- och cykelbana, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

SKYDD1
Bullervall med en höjd av +1,5 meter över nollplanet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning
Dagvatten Marken är avsedd för fördröjning av Dagvatten, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
n2

Stenmur ska bevaras. Håltagning för passager medges., PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning
e1 0 % Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap.

11 § 1 st 1 p.

)0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Grupp Grupphusbebyggelse (radhus/parhus/kedjehus) får uppföras., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fri Friliggande villor får uppföras. Endast en huvudbyggnad per fastighet., PBL 4 kap. 16 §
1 st 1 p.

Fler Marken är avsedd för Flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark
+0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §

Övrigt
Källare får inte finnas, PBL 4 kap.
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2017-12-19 
 
Ärendenummer 
MBN 2015/108 Namn. 
   
Marie Bengtzon  
0502-60 60 30 
marie.bengtzon@tidaholm.se 
 
 

Begäran om yttranden över detaljplan för del av Siggestorp 3:1, 
”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra 
Götalands län 
 
Samråd  
Begäran om yttrande över detaljplan enligt ovan rubricerat.  
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010/900. 
 
Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. 
 
Yttrande önskas senast den 26 januari 2018.  
 
Handling 
Syftet med planen är att pröva området för bostadsändamål. I detaljplanen 
ges möjlighet till utbyggnad av bostadsbebyggelse med tillhörande gator, park 
samt naturmark. Villor, flerbostadshus samt möjlig grupphusbebyggelse 
medges. Området tas upp som ett framtida utbyggnadsområde i Fördjupad 
Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd 2009. 
 
 
 
 
I tjänsten 
Marie Bengtzon 
 
Bilagor 
Planbeskrivning, december 2017 
Plankarta, december 2017 
Planskiss. december 2017 
Bälteberga Planprogram 2016   
Geoteknisk undersökning, november 2011 (bilägges ej) 
Dagvattenutredning, juni 2017 (bilägges ej) 
Bullerutredning, april 2017 (bilägges ej) 
Behovsbedömning, november 2017 (bilägges ej) 
Beslut om samråd, MBN 2017-12-13 §120 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-21

Ärendenummer
2017/246 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående begäran om yttrande över detaljplan för 
del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”

Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt begäran om yttrande över 
detaljplan för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg” till tekniska nämnden.

Samrådstiden är 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. 
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 26 
januari 2018.

Beslutsunderlag
 Dagvattenutredning
 Planprogram
 PM Geoteknik
 Samråd Planbeskrivning
 Samråd Plankarta
 Samråd Planskiss
 Trafikbullerutredning
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för del av 

Siggestorp 3:1, ”Södra Helliden”, Tidaholms tätort, 2017-12-19, Marie 
Bengtzon

Utredning
Tjänstemän ur tekniska förvaltningen har i viss mån medverkat i framtagandet 
av föreslagen detaljplan. Trafiksäkerhet i form GC-vägnät, möjligheter till 
hastighetsanpassningar finns förutsättningar för att tillgodose. Infrastruktur i 
form av VA- , Kraft och energiförsörjning finns även planerat för. 

Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömningarna i detaljplaneplaneförslaget får anses vara tillfyllest ur 
tekniska förvaltningens aspekter.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

besluta att lämna detaljplaneförslaget utan erinran.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-11
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/244

§ 15 Beslut om yttrande angående önskemål om förvärv del av 
Bämmelshed 1:21

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär från tekniska nämnden yttrande över inkommen 
förfrågan om förvärv del av fastigheten Bämmelshed 1:21.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-19.

Förfrågan om avstyckning och förvärv av mark i avseende byggnation av 1-2 
familjsbyggnad kan vara lämpligt med hänsyn till omgivande fastigheter. Även 
avstyckningens storlek är i proportion till kringliggande boställen.
Den tänkta fastigheten ligger utanför VA-kollektivets verksamhetsområde men 
möjlighet till anslutning via närliggande VA-samfälligheter finns.
I tomtgräns mot väg finns en av energiverkets mindre transformatorer. En 
mindre kraftledning går över tänkt fastighet. Dessa ledningar och andra med 
servitut och ledningsrätter följer fastigheten vid en eventuell avstyckning och 
försäljning. Vid liknande förfrågningar om köp vid jämförbara områden har 
tomtpriset satts till 30 kr/m2 samt att förrättnings-, avstycknings- och 
lagfartskostnader betalats av köparen. Tillkommer gör också sedvanliga 
anslutningskostnader i övrigt.

Marken i fråga är en del av ett jordbruksarrende men består till huvuddel av 
sly och större sten och bör efter förfrågan hos arrendatorn kunna undantas 
med relativt kort varsel.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förfrågan om förvärv 

del av Bämmelshed 1:21, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-01-02
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förvärv”, Elin Eklöf, 

2017-12-15
 Ansökan om förhandsbesked om markköp/byggnation, 2017-12-07
 Fastighetskartor

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

förorda en försäljning av marken ifråga.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

förorda en försäljning av marken ifråga.

Sändlista
Tekniska nämnden

265



1/1

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-12-15

Ärendenummer
2017/370 Tekniska nämnden

 
Elin Eklöf    
0502-60 64 47
elin.eklof@tidaholm.se

Begäran om yttrande angående förvärv

Ärendet
Kommunstyrelsen har tagit emot en förfrågan från Johan och Kristina Willman 
som vill förvärva fastigheten Bämmelshed 1:21.

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen vore det värdefullt om tekniska 
nämnden, som berörs av ärendet, lämnar sina synpunkter.

Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-02-19.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-02

Ärendenummer
2017/244 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Begäran om yttrande angående förfrågan om 
förvärv del av Bämmelshed 1:21

Ärendet
Kommunstyrelsen begär från tekniska nämnden yttrande över inkommen 
förfrågan om förvärv del av fastigheten Bämmelshed 1:21.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-19.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förvärv”, Elin Eklöf, 

2017-12-15
 Ansökan om förhandsbesked om markköp/byggnation, 2017-12-07
 Fastighetskartor

Utredning
Förfrågan om avstyckning och förvärv av mark i avseende byggnation av 1-2 
familjsbyggnad kan vara lämpligt med hänsyn till omgivande fastigheter. Även 
avstyckningens storlek är i proportion till kringliggande boställen.
Den tänkta fastigheten ligger utanför VA-kollektivets verksamhetsområde men 
möjlighet till anslutning via närliggande VA-samfälligheter finns.
I tomtgräns mot väg finns en av energiverkets mindre transformatorer. En 
mindre kraftledning går över tänkt fastighet. Dessa ledningar och andra med 
servitut och ledningsrätter följer fastigheten vid en eventuell avstyckning och 
försäljning. Vid liknande förfrågningar om köp vid jämförbara områden har 
tomtpriset satts till 30 kr/m2 samt att förrättnings-, avstycknings- och 
lagfartskostnader betalats av köparen. Tillkommer gör också sedvanliga 
anslutningskostnader i övrigt.
Marken i fråga är en del av ett jordbruksarrende men består till huvuddel av 
sly och större sten och bör efter förfrågan hos arrendatorn kunna undantas 
med relativt kort varsel.

Barnrättsbedömning
Förfrågan om avstyckning och förvärv av marken i fråga bedöms i direkt 
mening ej beröra barn.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden 

förorda en försäljning av marken ifråga..
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