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Granskningsutlåtande
Standardförfarande
Hur granskningen har bedrivits
Den 23 juni 2021 beslutade byggnadsnämnden att ge plan- och exploateringsenheten 
uppdraget att upphäva delar av byggnadsplanen. Byggnadsnämnden beslutade att 
skicka ut upphävandehandlingarna för samråd till berörda sakägare och myndigheter 
den 19 augusti 2021. Samrådstiden pågick mellan den 30 augusti och 3 oktober 2021. 
Ett digitalt samrådsmöte hölls 22 september 2021 och där deltog två sakägare.
Granskningstiden pågick mellan den 30 maj och 23 juni 2022. Byggnadsnämnden tog 
beslut om att skicka ut handlingarna för granskning i samband med beslut om samråd. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga sådana synpunkter på planförslaget som avses i 5 kap 22 § 
PBL3.

Lantmäteriet
Lantmäteriet informerade i samrådet om att åtminstone någon delägare för den sam-
fällda vägen borde redovisas i fastighetsförteckningen. Lantmäteriet önskar förtydliga 
att den väg som åsyftades var den outredda marksamfälligheten som går genom plan-
området och som delvis sammanfaller med Stallerhultsvägen. En marksamfällighet kan 
endast förändras eller tas bort genom en lantmäteriförrättning. Marksamfälligheten 
finns även om den inte förvaltas av en vägförening. De fastigheter som är delägare i 
samfälligheten är således de som berörs av detaljplanen.

Kommunens kommentar: 
I plan- och bygglagen definieras inte vem som avses vara en fastighetsägare som berörs utan det är en 
bedömning som kommunen får göra sett till omständigheterna i det enskilda fallet. I det här fallet 
bedömer kommunen att markägarna till marksamfälligheten som är outredd inte påverkas nämnvärt 
av att byggnadsplanen upphävs. När byggnadsplanen upphävs är det cirka 245 meter av Staller-
hultsvägen som berörs av strandskyddet. Resterande del av marksamfälligheten ligger utanför strand-
skyddet och påverkas inte av att strandskyddet införs. Kommunen sköter driften på Stallerhultsvägen. 
Kommunen anser inte att det är rimligt att bekosta en fastighetsutredning för att möjliggöra upphä-
vandet av byggnadsplanen då konsekvensen av upphävandet är så ringa. Kommunen har identifierat 
en delägare i marksamfälligheten. Markägaren har tagit del av planhandlingarna för samråd och 
granskning.  

Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra mot föreslaget upphävande av byggnadsplan 16-HAJ-
1369 Furusjö.

June avfall & Miljö
June Avfall & Miljö AB har inget att erinra på granskningshandlingarna för Upphä-
vande av del av byggnadsplan 16-HAJ-1369.

Sakägare x
Beträffande upphörande av byggnadsplan i Furusjö. Åberopande av telefonsamtal 
med Johanna Schönberg 2022-06-03 vill jag framföra följande synpunkter.
1. Fastigheten x är köpt av mig x och x i maj 1987 innehållande fullständig tomträtt. 
2. Motsätter oss inskränkningar av vårt ägande och vår tomträtt. Strandskyddet fanns 
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ej vid fastigheten när denna köptes. Därför bestrider vi att denna återinförs på vår 
fastighet. 
3. För att tillgodose allmänhetens behov av strand, vill vi påtala stora och goda sådana 
möjligheter på norra sidan av Mellandammen, även åt Ripahult och Somneryd.
4. Vår tomtgräns mot Stallerhultsvägen stämmer helt efter vägens sträckning. 
5. Justering av tomtgräns behövs ej. 
6. I nuvarande äganderätt ingår vattenrätt ut till halva Knipåns bredd, detta är en viktig 
sak för oss. 
7. Vi vill också påtala möjligheten för Habo kommun att bibehålla den gamla bygg-
nadsplanen för Norra Furusjö. 

Kommunens kommentar: 
2. Det generella strandskyddet infördes 1975 och gäller vid strandområden vid havet, sjöar och vat-
tendrag. Det är därmed ovanligt att liknande områden är befriade från strandskydd. Exempelvis 
omfattas de fastigheter som ligger längsmed Mellandammen, men utanför aktuell byggnadsplan av 
strandskyddet. Tomtplatsavgränsningen förändras inte av att byggnadsplanen upphävs. Kommu-
nen anser att byggnadsplanen är genomförd och att det inte längre finns något behov av att reglera 
fastigheterna genom planläggning. Generellt sett så planläggs inte områden på landsbygden, utan 
förändringar hanteras genom behovsprövning. På nationell nivå pågår ett arbete för att digitalisera 
samhällsbyggnadsprocessen och det finns idag lagkrav på att nya detaljplaner som påbörjats efter 31 
december 2021 ska vara digitala. Lantmäterimyndigheten har skapat en nationell geodataplattform 
där alla digitala detaljplaner ska finnas tillgängliga i en digital planmosaik. Habo kommun har 
valt att även digitalisera äldre detaljplaner. Detta är i nuläget frivilligt för kommunerna att göra. 
Boverket föreslår dock att även äldre planer ska digitaliseras och tolkas efter gällande lagstiftning för 
att uppnå enhetliga planer och att de planer som inte digitaliserats innan 1 januari 2028 kommer 
upphöra att gälla. Digitaliseringsarbetet är omfattande och därför behöver kommunen ta ställning till 
vilka planer som är aktuella. Boverket menar att det kan vara mer lämpligt att upphäva inaktuella 
planer än att tolka och digitalisera dem. 
3. Strandskyddets syfte gäller även för skydd av natur och djurliv. I det här fallet är det inte troligt att 
allmänheten har intresse av att röra sig längs med vattnet då terrängen närmast vattnet är svårtill-
gänglig. 
 6. Vattenrätten påverkas inte av att byggnadsplanen upphävs eftersom planen endast gäller på land 
i det här fallet. Vattenrätten styrs inte av plan- och bygglagen.
7. Kommunen anser inte att det finns något behov av att reglera området genom planläggning. Planen 
är genomförd och byggrätterna har nyttjats långt över vad planen tillåter på majoriteten av fastighe-
terna. Arbetet med att digitalisera äldre planer bidrar också till att kommunen väljer att upphäva 
planen i stället för att digitalisera den. Därför avser kommunen att upphäva byggnadsplanen.
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