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Kallelse till kommunstyrelsen 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 14 september 2022 klockan 17.00 
Plats Höger kammarsal, Habo kommunhus 
Justerare Maria Alfredsson 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Information från bolagen
Föredragande: Ulrika Rosander, vd för bolagen

2. Ekonomisk uppföljning
Föredragande: Johan Bokinge, ekonomichef. Inga handlingar.

3. Tilläggsbudget för ökade investeringsutgifter för skyddsbarriär till konstgräsplanen

4. Kontrollplikt Habo Energi AB

5. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

6. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

7. Prioriteringsordning nya detaljplaner

8. Svar på motion om solcellspark vid Gunnevi

9. Svar på medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid vårdcentrum mer
användarvänlig

10. Svar på medborgarförslag om stängsel längs med järnvägen

11. Svar på medborgarförslag om bevarandet av jordbruksmark

12. Anmälningsärenden

13. Redovisning av delegationsbeslut

Susanne Wahlström 
Ordförande 

Benita Hjalmarsson 
Sekreterare 
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Justeras Expedierats 

§ 35 Tilläggsbudget för ökade kostnader för
skyddsbarriär till konstgräsplanen 
Diarienummer FK22/48 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden äskar om tilläggsbudget om 300 000 kronor för 
att kunna genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning till konstgräsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i det antagna Kemikalieprogrammet åligger det fritids- och 
kulturförvaltningen att asfaltera en yta vid konstgräsplanen så att det 
granulat som idag försvinner från planen när den skottas ren från snö och 
därför går förlorat och sprids i naturen, i stället kan samlas upp, tvättas och 
återanvändas.  
I budget finns under innevarande år 600 000 kr för detta ändamål, men 
efter de prishöjningar som skett det senaste året är kostnaden uppjusterad 
till närmare 900 000 kr. 
Miljöförvaltningen har nyligen gjort en inspektion av planen och är nöjda 
med fritids- och kulturförvaltningens planerade åtgärder, såsom 
skyddsbarriär i asfalt, ytterligare två brunnar med fällor, samt en 
passage/fålla där alla spelare måste passera när de lämnar planen för att ta 
om hand om det granulat som bland annat fastnat under skorna.  
Ett uppföljande besök av miljöförvaltningen är planerat till oktober 2022. 
För att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras krävs en tilläggsbudget 
om 300 000 kr under 2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 
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Justeras Expedierats 

§ 65 Kontrollplikt Habo Energi AB
Diarienummer KS22/237 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Habo Energi AB:s verksamhet under år 
2021 inte har varit i strid med det kommunala ändamålet eller de 
kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap. 9 § anges att kommunstyrelsen årligen ska ta 
ställning till om den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska förslag 
om nödvändiga åtgärder lämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 
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  TeamEngine E-Signing  

Styrelseprotokoll 
Konstituerande styrelsemöte 

Sammanträdesdatum 
2022-06-13 

Nr 2-2022/2023 

Sid 5(7) 

TeamEngine Document E-Sign ID: ABF2CE98-386E-40B6-9BCA-6DEDD92DA72D. Page 5 of 8. 

§ 28 Årsrapport fjärrvärme 2021 

Anna Enliden presenterade Årsrapport fjärrvärme 2021 (bil 10) som ska lämnas till 
Energimarknadsinspektionen. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna Årsrapport fjärrvärme 2021 

§ 29 Beslut avseende kontrollplikt 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om den verksamhet som de kommunala bolagen under 
föregående kalenderår bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ulrika Rosander presenterade förslag till yttrande avseende kontrollplikt för 2021 som 
redogör för bolagets verksamhet i förhållande till bolagets ändamål, de kommunala 
principerna, bolagets föremål och den kommunala kompetensen (bil 11). 

Styrelsen beslutade 

att ställa sig bakom yttrande avseende kontrollplikt för Habo Kraft AB 

§ 30 Fjärrvärme, utbyggnad och kapacitet 

Första projektmötet för ny ledning mellan Jönköping och Bankeryd kommer att hållas denna 
vecka tillsammans med Jönköping Energi. Byggprojektet startar om några dagar och 
byggnationen påbörjas efter sommaren. Vi behöver utreda att vi, fram till anslutningen av 
ledningen mot Jönköping är klar, har tillräcklig kapacitet i fjärrvärmenätet. En beräkning av 
detta har beställt av Fjärrvärmebyrån. 
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Sammanträdesdatum 
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§ 28 Beslut avseende kontrollplikt 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om den verksamhet som de kommunala bolagen under 
föregående kalenderår bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ulrika Rosander presenterade förslag till yttrande avseende kontrollplikt för 2021 som 
redogör för bolagets verksamhet i förhållande till bolagets ändamål, de kommunala 
principerna, bolagets föremål och den kommunala kompetensen (bil 11). 

Styrelsen beslutade 

att ställa sig bakom yttrande avseende kontrollplikt för Habo Kraft AB 

§ 29 Baskarps kraftstation inkl ägardialog 

Baskarps kraftstation är placerad i anslutning till Svedån och anses vara det viktigast 
vattendraget för vattenhälsan i Vättern. I nationella planen har beslut fattats om vissa 
miljömässiga krav som kommer att ställas för att i fram tiden få bedriva 
vattenkraftproduktion. För Baskarps kraftstation kommer det att innebära att vi inte får ha 
fördämningar i ån eller hindra fiskarna från att vandra. Vi behöver därför vidta ambitiösa 
miljöanpassningsåtgärder vilka inte kommer att vara ekonomiskt lönsamma eftersom det 
kommer att få mycket stor påverkan på kraftverksproduktionen. I diskussioner som förts med 
Länsstyrelsen har även Habo kommuns kommunalråd och handläggare deltagit. 
Vår bedömning är att det idag finns två alternativ: 

- Utifrån den nationella planen för moderna villkor för vattenkraften kan Länsstyrelsen
begära att vi gör anpassningar av verksamheten. För detta kan vi få ersättning.

- Bolaget kan påbörja en förhandling om att sälja vattenkraftstationen till staten. Detta
bör vara en mer ekonomiskt fördelaktig lösning

Styrelsen diskuterade de olika alternativen. 

Styrelsen beslutade 

att påbörja en förhandling om att sälja vattenkraftstationen 

§ 30 Strategi, framtida behov i elnät 

I samband med att ny elnätchef tillträder kommer vi att göra en ny översyn över framtida 
förstärkningar i elnätet. Vi har haft möte med Habo kommun om hur vi ser på det ökade 
behovet av el inom kommunen i närtid och på längre sikt. Vi har även haft möte med 
fastighetsägare på Bränninge för köpa mark till en ny mottagningsstation samt vägbyggnation 
till den tänkta fastigheten. Med en ny mottagningsstation kommer vi att kunna tillgodose 
kommunens behov av el i närtid och framtid. Styrelsen informerades om att ny nätkoncession 
krävs för att kunna bygga en ny station på Bränninge. Detta är en process som kan ta flera år 
innan beslut kan fattas. 
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§ 28 Beslut avseende kontrollplikt 
 

Kommunstyrelsen ska årligen besluta om den verksamhet som de kommunala bolagen under 
föregående kalenderår bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 
Ulrika Rosander presenterade förslag till yttrande avseende kontrollplikt för 2021 som 
redogör för bolagets verksamhet i förhållande till bolagets ändamål, de kommunala 
principerna, bolagets föremål och den kommunala kompetensen (bil 10). 

 
Styrelsen beslutade 

 
att ställa sig bakom yttrande avseende kontrollplikt för Habo Bostäder AB 

 
 

§ 29 Kv Liljekonvaljen 
 

22 lägenheter av 27 är för närvarande uthyrda. Om det finns några outhyrda lägenheter i 
början av augusti kommer vi att kunna erbjuda personer under 55 år, som står i vår bostadskö, 
lägenhet i kv Liljekonvaljen. 

 
 

§ 30 Centrumutvecklingsprojektet 
 

Kommunfullmäktige i Habo kommun beslutade om Planprogram för Habo centrum den 31 
mars 2022. För Habo Bostäders del innebär det att vi nu kan börja planera för nybyggnation 
för Gunnarsbo 1:69 och Gunnarsbo 1:96. I samband med det kommer vi även att se på och 
diskutera lösningar för andra fastigheter i kvarteret bl a med Habo kommun. 

 
 

§ 31 Mötets avslutas 
 

Mötets avslutades. 
 
 

Nästa möte är den 6 september kl 09.00. 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Ansökan bostadsanpassningsbidrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för bostadsanpassningsbidrag 
enligt ansökan. 

 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering av  
ljudabsorbenter i en bostad inkom 2021-03-04. Åtgärderna syftar till att 
skapa en förbättrad inomhusmiljö då den boende är mycket ljudkänslig. 

Ärendet har handlagts och prövats av ansvarig handläggare och 
fastighetschef enligt §§5 och 9, Lag om Bostadsanpassningsbidrag 
(2018:222). Den ansökta åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 
lagstiftningen. Kostnaden för åtgärden bedöms vara 400 tkr. 

 

Tekniska förvaltningen 

Nermin Avdic 
Bygglovsingenjör 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-05 

Diarienummer 
KS21/79 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 83 17 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
nermin.avdic@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Ansökan bostadsanpassningsbidrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för bostadsanpassningsbidrag 
enligt ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bidrag för tillgänglighetsanpassning av ett bostadshus 
inkom 2021. Den sökande har svårigheter med förflyttning i nuvarande 
bostadssituation. 

Ärendet har handlagts och prövats av ansvarig handläggare och 
fastighetschef enligt §§5 och 9, Lag om Bostadsanpassningsbidrag 
(2018:222). Åtgärderna enligt ansökan bedöms uppfylla kraven.  
Kostnaden för åtgärderna bedöms vara ca 970 000 kronor . 

 

 

Tekniska förvaltningen 

Nermin Avdic 
Bygglovsingenjör 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-05 

Diarienummer 
KS21/225 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 83 17 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
nermin.avdic@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Justeras Expedierats 

 

§ 67 Prioriteringsordning nya detaljplaner 
Diarienummer KS22/68 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till föreslagen prioritering 
av detaljplaner. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat 
att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger om året, eller då 
behovet uppstår. 

För närvarande arbetar enheten med detaljplaner för Kvill 1:3, del  
av Bränninge 3:20, del av Furusjö tätort, Gunnarsbo 1:69, Bränninge 2:6, 
Stora Kärr 8:534 Malmgatan parkering samt Äspered 1:38. Ytterligare en 
detaljplan har påbörjats, men är vilande beroende på ändrade 
förutsättningar. Under året kommer ett par detaljplaner att antas och vinna 
laga kraft. När detaljplaner blir vilande eller när de antas kan nya påbörjas.  

Sedan senaste prioriteringen, som gjordes våren 2022, har ytterligare ett 
planbesked beviljats och behov uppstått för att både utföra planändringar 
och ta fram nya detaljplaner som tidigare inte funnits med i listan. 

Byggnadsnämnden föreslår att detaljplan för del av Stora Kärr 8:1 
(bostäder), Kämparp 1:13 (skrymmande handel), Kämparp 1:4 
(verksamhetsmark) samt Vetegränd (planändring) prioriteras när det finns 
resurser att påbörja nya. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 71 Planprioritering 
Diarienummer BN-2022-277 

Beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv 
till föreslagen prioritering av detaljplaner.  

Beskrivning av ärende  
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat 
att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger om året, eller då 
behov uppstår.  

För närvarande arbetar enheten med detaljplaner för Kvill 1:3, Del av 
Bränninge 3:20, del av Furusjö tätort, Gunnarsbo 1:69, Bränninge 2:6, 
Stora Kärr 8:354 Malmgatan parkering samt Äspered 1:38. Ytterligare en 
detaljplan har påbörjats, men är vilande beroende på ändrade 
förutsättningar.  

Under året kommer ett par detaljplaner att antas och vinna laga kraft. När 
detaljplaner blir vilande eller när de antas kan nya påbörjas. Plan- och 
exploateringsenheten för en lista över pågående och kommande 
detaljplaner. Sedan föreslår enheten att byggnadsnämnden godkänner 
förslag till vilka detaljplaner som ska prioriteras när det finns resurser att 
påbörja nya. Sedan senaste prioriteringen som gjordes våren 2022 har 
ytterligare ett planbesked beviljats och behov uppstått för att både utföra 
planändringar och ta fram nya detaljplaner som tidigare inte funnits med i 
listan. 

Plan- och exploateringsenheten föreslår att detaljplan för del av Stora Kärr 
8:1 (bostäder), Kämparp 1:13 (skrymmande handel), Kämparp 1:4 
(verksamhetsmark) samt Vetegränd (planändring) prioriteras när det finns 
resurser att påbörja nya. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Postadress 
Box 212 
566 24 Habo 
 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 
566 31 Habo 

Telefon (växel) 
036-442 80 00 
 
 

E-post 
plan@habokommun.se  
Webb 
www.habokommun.se 

 

 

 
Till  
byggnadsnämnden 

 

Prioriterade detaljplaner augusti 2022 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv 
till föreslagen prioritering av detaljplaner. 

Beskrivning av ärende 
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. För närvarande arbetar enheten aktivt 
med sex detaljplaner, se bilaga. Ytterligare en detaljplan har påbörjats, men 
är vilande beroende på ändrade förutsättningar.  

Under året kommer ett par detaljplaner att antas och vinna laga kraft. När 
detaljplaner blir vilande eller när de antas kan nya påbörjas. Enheten för en 
lista över pågående och kommande detaljplaner. Enheten föreslår att 
byggnadsnämnden godkänner förslag till vilka detaljplaner som ska 
prioriteras när det finns resurser att påbörja nya. Byggnadsnämnden har 
tidigare beslutat att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger 
om året, eller då behov uppstår. 

Sedan senaste prioriteringen som gjordes våren 2022 har ytterligare ett 
planbesked beviljats och behov uppstått för att både utföra planändringar 
och ta fram nya detaljplaner som tidigare inte funnits med i listan. 

Plan- och exploateringsenheten föreslår att detaljplan för del av Stora Kärr 
8:1 (bostäder), Kämparp 1:13 (skrymmande handel), Kämparp 1:4 
(verksamhetsmark) samt Vetegränd (planändring) prioriteras när det finns 
resurser att påbörja nya. 

 

Plan- och exploateringsenheten 

Linda Tubbin 
Plan- och exploateringschef/Bitr. teknisk chef 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Postadress 
Box 212 
566 24 Habo 
 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 
566 31 Habo 

Telefon (växel) 
036-442 80 00 
 
 

E-post 
plan@habokommun.se  
Webb 
www.habokommun.se 

 

 

Bilagor: 
Kartbilaga 
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Sammanställning 
Pågående och prioriterade detaljplaner år 2022, augusti 
Med tillhörande karta, sid 3  
 
 
Pågående = 
 

1. Kvill 1:3, Mölekullen, Habo, 14 bostäder i 7 parhus. Antas Q3 2022 

2. Del av Bränninge 3:20, Stormagärdet, Habo, skola, förskola, bostäder. Antas Q1 2023 

3. Del av Furusjö tätort, möjliggöra för större byggrätter, upphävande av detaljplan 16-HAJ-

1369 Antas Q3 2022 

4. Del av Furusjö tätort, möjliggöra för större byggrätter, planändring för del av Furusjö 2:1 

m.fl Antas Q4 2022 

5. Stora Kärr 8:354 Malmgatan parkering, Habo, tillfälligt bygglov, ny detaljplan Antas Q3 
2022 

 

Har påbörjats men är vilande = 
 

6. Gunnarsbo 1:69, Solrosen, Habo, Habo bostäder Antas Q4 2023 (inväntar underlag) 
7. Bränninge 2:6 Lundqvistakurvan, bostäder, handel mm. Antas Q4 2023 (inväntar underlag) 

8. Äspered 1:38, Furusjö, ca 12 villor (i väntan på vägplan cykelbana, Trafikverket) 
 

Kommande 

Som har positivt planbesked =  
 

9. Bränninge 3:20, Habo, Ahlinsgärdet, bostäder  
 

10. Bränninge 2:20, Habo, ICA, bostäder och handel  
 

11. Kärnekulla, 1:4, Habo, södra delen, bostäder 
 

12. Kärnekulla 1:28, Habo, bostäder 
 
 

 

Uppdrag/planbesked behövs =   

13. Kyrkeryd 6:2, Habo, ny dp, bostäder.  
 

14. Kämparp 1:4 mfl., Habo, Tumbäck, ny dp, verksamhetsyta 
 

15. Mölekullen, bostadsområde, höja byggrätten, ny dp 
 

16. Del av Stora Kärr 8:1, Habo, Munkvägen. Ny dp, Markanvisning bostadsrätter 
 

17. Kämparp 1:13, Habo, ny dp, skrymmande handel 
 

18. Vetegränd, Habo, planändring, naturmark till kvartersmark bostad 
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Kommande detaljplaner föreslås att prioriteras enligt nedanstående ordning 

 

16.   Del av Stora Kärr 8:1, Habo, Munkvägen. Ny dp, Markanvisning bostadsrätter 

17.   Kämparp 1:13, Habo. Ny dp, skrymmande handel  

14.   Kämparp 1:4, Habo, Tumbäck, verksamhetsyta 

18.   Vetegränd, Habo, planändring, naturmark till kvartersmark bostad 

10.   Bränninge 2:20, Habo, ICA, bostäder och handel 

11.   Kärnekulla, 1:4, Habo, södra delen, bostäder 

  9.   Bränninge 3:20, Habo, Ahlinsgärdet, bostäder 

13.   Kyrkeryd 6:2, Habo, ny dp, bostäder 

12.   Kärnekulla 1:28, Habo, bostäder 

 

Följande detaljplaner föreslås att uppdateras enligt BN:s verksamhetsmål 
 
 

3. Del av Furusjö tätort, möjliggöra för större byggrätter, upphävande av detaljplan 16-  

      HAJ-1369 Antas Q3 2022. Pågående 

4. Del av Furusjö tätort, möjliggöra för större byggrätter, planändring för del av Furusjö 2:1 

m.fl Antas Q4 2022. Pågående 

15. Mölekullen, bostadsområde. Otidsenlig detaljplan som begränsar byggrätten.     
Påbörjas Q4 2022 
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Sammanställning och prioritering av detaljplaner 
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§ 68 Svar på motion om solcellspark vid Gunnevi 
Diarienummer KS22/123 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om 
solcellspark på Gunnevi och föreslår att detaljplanen över Gunnevi om så 
fordras snarast omarbetas för att möjliggöra anläggandet av en solcellspark 
samt att Habo kommun påbörjar utredningsarbetet av en solcellspark på 
Gunnevis gamla idrottsplats. 

Den aktuella platsen som föreslås bebyggas med solceller omfattas till 
cirka hälften av en stadsplan från 1960 (16-HAJ-1371). För den delen av 
området medger stadsplanen markanvändningen idrottsändamål. 

Resterande gräsyta mellan Hökesån och befintlig bebyggelse utmed 
Kyrkvägen är inte planlagd. En del av området omfattas av strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet inom områden där 
det sedan tidigare varit upphävt. Det måste finnas särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet. 

Marken sluttar idag från Kyrkvägen mot norr, ner mot Hökesån. Den totala 
gräsytan (både inom och utom planlagt område) är cirka 2,5 hektar. År 
2021 söktes bygglov för paddelbana inom den planlagda delen för 
idrottsändamål. Ärendet är överklagat och ej avgjort.  

En solcellspark är en större anläggning som installeras på mark för 
kommersiellt bruk. För att en solcellspark ska vara lönsam krävs en stor 
yta. Kostnaden per installerad solpanel sjunker först vid en större 
byggnation, det är då det blir lönsamt. Oftast används mark som inte har 
bättre användningsområde. Vanliga ytor som används är exempelvis mark i 
anslutning till stora vägar eller flygplatser. Det behöver också säkerställas 
att sträckan mellan anläggning och elnät är så kort som möjligt och att 
elnätet inte behöver förstärkas. En solcellspark definieras som 
verksamhets-/industrimark och ett sådant område behöver av säkerhetsskäl 
och risk för förstörelse vara inhägnat.   

Plan- och exploateringsenheten bedömer inte att det är lämpligt att anlägga 
en solcellspark inom det föreslagna området. En sådan anläggning bör 
placeras i en storskalig miljö, t.ex. industriområde, eller på överblivna ytor 
runt om andra storskaliga anläggningar. Markområdet bedöms också vara 
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för litet och ligga för nära bostadsbebyggelse. Det behövs också en 
intressent som bekostar, detaljplaneläggning, byggnation och drift av en 
solcellspark. Markanvändningen idrottsändamål bedöms fortsatt att vara 
lämpligt för detta markområde. 

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Motion om solcellspark på Gunnevi (V, MP) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om 
solcellspark på Gunnevi och föreslår att detaljplanen över Gunnevi om så fordras 
snarast omarbetas för att möjliggöra anläggandet av en solcellspark samt att Habo 
kommun påbörjar utredningsarbetet av en solcellspark på Gunnevis gamla 
idrottsplats.  

Förutsättningar 
Den aktuella platsen som föreslås bebyggas med solceller omfattas till cirka 
hälften av en stadsplan från 1960 (16-HAJ-1371). För den delen av området 
medger stadsplanen markanvändningen idrottsändamål (Ri).  

 
Resterande gräsyta mellan Hökesån och befintlig bebyggelse utmed Kyrkvägen är 
inte planlagd. Det rödskrafferade området omfattas av strandskydd. När en ny 
detaljplan tas fram återinträder strandskyddet inom områden där det sedan 
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tidigare varit upphävt. Det måste finnas särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet. 

 
 
Marken sluttar idag från Kyrkvägen mot norr, ner mot Hökesån. Den totala 
gräsytan (både inom och utom planlagt område) är cirka 2,5 hektar. År 2021 
söktes bygglov för paddelbana inom den planlagda delen för idrottsändamål. 
Ärendet är överklagat och ej avgjort.  
 
En solcellspark är en större anläggning som installeras på mark för kommersiellt 
bruk. För att en solcellspark ska vara lönsam krävs en stor yta. Kostnaden per 
installerad solpanel sjunker först vid en större byggnation, det är då det blir 
lönsamt. Oftast används mark som inte har bättre användningsområde. Vanliga 
ytor som används är exempelvis mark i anslutning till stora vägar eller flygplatser. 
Det behöver också säkerställas att sträckan mellan anläggning och elnät är så kort 
som möjligt och att elnätet inte behöver förstärkas. En solcellspark definieras som 
verksamhets-/industrimark och ett sådant område behöver av säkerhetsskäl och 
risk för förstörelse vara inhägnat.   
 
Plan- och exploateringsenheten bedömer inte att det är lämpligt att anlägga en 
solcellspark inom det föreslagna området. En sådan anläggning bör placeras i en 
storskalig miljö, t.ex. industriområde, eller på överblivna ytor runt om andra 
storskaliga anläggningar. Markområdet bedöms också vara för litet och ligga för 
nära bostadsbebyggelse. Det behövs också en intressent som bekostar, 
detaljplaneläggning, byggnation och drift av en solcellspark. Markanvändningen 
idrottsändamål bedöms fortsatt att vara lämpligt för detta markområde.  
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Linda Tubbin 
Plan- och exploateringschef/Biträdande teknisk chef 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Motion  om  en solcellspark  på Gunnevi.

HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

bb,  2022 -04- 1 3

Dnr,,,[";,::4...7,4,3

Klimatförändringarna  är en av mänsklighetens  genom  tidernas  största  utmaning.  Med  en
eskalerande  problematik  och  en ständigt  fördjupat  insikt  om de svårigheter  vi möter  finns  det  inte
längre  någon  tid att  vänta.
Alla  delar  av samhället  måste  gemensamt  sträva  mot  en klimatneutral  livsstil.  En centraJ  del i
denna  omfattande  omställning  är energiförsörjningen.  Energin  måste  komma  från källor  som  är
förny-  och  hållbara.

Om vi går in på sidan  "Klimatkollen"  kan vi se en graf  över  Habo  korn4muns  koldioxidutsläpp  och
vilken  radikal  minskning  som  måste  till om vi skall  leva  upp  till Parisavtalet.

Habo

Om vi fortsatter  som  idag

0 His5  iskt 0 Farisavt-i'pt  *  Trerci

TusentonCO  (l-labo)

1 0n

oi i plan g

Ett steg  i rätt  riktning  vore  att  öka  andelen  förnybar  energi  inom  kommunens  verksamhet  genom
att bygga  en solcellspark  på Gamla  Gunnevis  stora  och  öppna  gräsbevuxna  yta.
Kanske  kan vi till och med  sätta  ett mål om att  vara  energineutrala  inom  en snar  framtid.

Vi yrkar:

att detaljplanen  över  Gunnevi  om så fodras  snarast  omarbetas  för  att möjliggöra  anläggandet  av
en solcellspark.

att  Habo  kommun  påbörjar  utredningsarbetet  av en solcellspark  på Gunnevis
gamla  idrottsplats.

Habo  12/4  2022

t,' l, Ir#

a-. ] & i

Änders  Thmn
Vänsterpartiet

i<V'\!,
\/largafeta  Fick
Miljöpartiet
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§ 69 Svar på medborgarförslag om att göra 
busshållplatsen vid vårdcentrum mer 
användarvänlig 
Diarienummer KS21/319 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att anpassa busshållplatsen vid vårdcentrum med 
väderskydd. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att göra hållplatsen vid 
vårdcentrum i riktning mot Kyrkeryd mer användarvänlig. 
Förslagsställaren skriver att man kan få stå ganska länge och vänta på 
bussen utsatt för regn, blåst och snöyra. 

I motstående riktning mot Jönköping finns redan ett väderskydd vid 
busshållplatsen. 

En anpassning av busshållplatsen med väderskydd innebär att befintlig 
busshållplats behöver breddas vilket kräver att 2-3 parkeringsplatser 
framför entrén till vårdcentralen behöver slopas. 

_____  
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Habo  2001-1104

h«. 202l aaoll- 1 0

Till  Habo  kommun!

Medborgarförslag

Jag tycker  att  man  kan  göra  hållplatsen  vid  vårdcentralen  mer

användarvänlig.  Om  man  ska åka  med  buss  mot  Kyrkeryd  finns  där

endast  en stolpe  att hålla  sig i. Det  varierar  också  vilken  tid  bussen

kommer.  Man  kan  få stå där  ganska  länge  och  vänta  i regn,  blåst  och

snöyra.  Vi  är flera  som  vill  använda  den  hållplatsen,  både  vid  besök  på

vårdcentral,  apotek  och  tandläkare.

Alternativet  för  oss som  reagerar  negativt  är att  besöka  Jönköping

istället.  Då  kan  man  vänta  inomhus.

Ingrid  Losenborg,  Fasangatan  5, 56633  Habo.
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§ 70 Svar på medborgarförslag om stängsel längs med
järnvägen 
Diarienummer KS22/35 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att 
montera ett cirka 10 meter långt räcke längs med järnvägen vid Kärnekulla 
för att förhindra spring över spåren, i väntan på att trafikverket utför en 
större insats längs med hela spåret. 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen bör 
sätta upp stängsel utmed järnvägen genom hela Habo. Förslagsställaren 
anser det är olämpligt att järnvägen är öppen för att gena över rälsen.  

Tekniska förvaltningen har stämt av med Trafikverket angående en 
gemensam insats då det är Trafikverket som är ansvariga för 
järnvägsspåren. Enligt Trafikverket kan från och med 2023 en inventering 
ske och 2024 kan en insats bli aktuell.  

Tekniska förvaltningen har identifierat en plats utmed spåret där man kan 
se att passage över järnvägsspåret sker och där en punktinsats är 
motiverad.  

I väntan på att Trafikverket gör en större insats längs med hela spåren 
föreslår tekniska förvaltningen att en punktinsats utförs där cirka 10 meter 
räcke av typen stålnätspanel monteras. Kostnaden beräknas till 120 000 
kronor. 

_____ 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag om stängsel utmed 
järnvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att 
montera ett ca 10 meter långt räcke längs med järnvägen vid Kärnekulla 
för att förhindra spring över spåren, i väntan på att trafikverket utför en 
större insats längs med hela spåret.  

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen bör 
sätta upp stängsel utmed järnvägen genom hela Habo. Förslagsställaren 
anser det är olämpligt att järnvägen är öppen för att gena över rälsen. 

Tekniska förvaltningen har stämt av med Trafikverket angående en 
gemensam insats då det är Trafikverket som är ansvariga för 
järnvägsspåren. Enligt Trafikverket kan från och med 2023 en inventering 
ske och 2024 kan en insats bli aktuell. 

Tekniska förvaltningen har identifierat en plats utmed spåret där man kan 
se att passage över järnvägsspåret sker och där en punktinsats är motiverad, 
se röd markering på bilden. 

I väntan på att Trafikverket gör en större insats längs med hela spåren  
föreslår tekniska förvaltningen att en punktinsats utförs där ca 10 meter 
räcke av typen stålnätspanel monteras. Kostanden beräknas till 120 000 
kronor.  

Mikael Norell 
Gata/parkchef 
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MEDBORGARFORSLAG  HABO  KO!'viMt)'N  20220130

HejHabokommun.  "'a,,,,,,.Hmmtatmmaajå#ljla

Vill  härmed  lämna  ett  viktigt  oeh  inärtid  myeket  aktuellt  förslag  för

at  ttygga  kornrnauxens  idag  b«nde  oeh  fraimida  nsainflyuade

medborgare.

Mitt  förslag  gäller  säkerhet,  nämligen  att  kommunen  bör  sätta  upp  ett

stängsel  utmed  järnvägen  som  ju  passerar  genom  hela  Habo.

Jag bor qiälv utmed jämvägen vid Kärnekulia  och jag med Er vet ju att
här på Kärnek-u-Nla byggs det för snar in4'ttirtg  av 800 nya hushåll
vilket  inkluderar  många  famiIjer  med  barn  ialla  åldrar-

Jag  har  under  25 års tid  observerat  att  tågtrafiken  har  ökat  maykant

y4h iochattsedanrälsbytet2020även  tågenshastighet--  [OO "7  hl't'-"a"L)'  a'*""'/h
Det  är ytterst  olärnpligt  attha  dennajämväg  så öppen  och  loekande  att

gena  över  vilket  jag  uppmärksammat  görs.  Många  bam  bor  nu  på

Bränninge  ängar,solhöjden  oeh  snart  stortnagärdet  oeb  kärnekulla  med

järnvägen  emellan  oeh  lätt  att  gena  rakt  över  räIsen.

Se till  hur  de löste  samma  prob}em  iMullsjö  kommun  som  för  inte  så

länge sedan satte upp ett re,iä}t oeh tätt stängsel utmed hela starnbanan
som  även  där  går  genorn  samhälJet  för  att  förbindra  tragiska  olyekor

med  barn,vuxna,husdjur  oeh  vilda  djur.

Hoppas  Ni  förstår  den  viktiga  innebörden  imitt  förslag  och  tar  det

med  alivar  i beaktan  snarast.

Med  vänliga  hälsningar

Anna  Grahn

Kärnekullavägen  12 Habo

';Li2-101" 0 C5q@3'4r- 1%!i))
!,!  5-yobyo1to1-;l'-4

-,3yvqre,O(;l:»)'tUco
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§ 71 Svar på medborgarförslag om bevarandet av
jordbruksmark 
Diarienummer KS22/110 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skärpa rutinerna 
och kriterierna för att förhindra vidare bebyggelse på brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Förslaget innebär också i sin förlängning att kommunens översiktsplan 
som antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26 revideras. 

Förslagsställarna önskar att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till tydliga riktlinjer, rutiner och 
mål avseende framtida markexploatering/ markanvändning i enlighet med 
3 kap 4§ miljöbalken. Förslaget ska efter antagande i kommunfullmäktige 
inarbetas i en reviderad version av kommunen översiktsplan samt lägga 
grunden till en förbättrad kommunal planeringsprocess när det gäller 
framtida markanvändningen syftande till att skapa ökad framförhållning, 
transparens och medborgarinflytande. Planeringsprocessen ska vila på en 
tydlig analys och konsekvensutvärdering som väger in långsiktiga 
naturvärden, krisberedskap och självförsörjandegrad. 

Yttrande 
Kommunens översiktsplan antogs 2020-03-26. Framtagandet av en 
översiktsplan och innehållet i en översiktsplan styrs av 3 kap, plan- och 
bygglagen. Planprocessen har genomförts i enlighet med plan- och 
bygglagen. 

Översiktsplanens innehåll granskas av länsstyrelsen som ger skriftliga 
yttranden där det framgår om kommunen uppfyller de lagkrav som 
finns gällande riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden 
för landsbygdsutveckling inom strandnära lägen, mellankommunal 
samordning och bebyggelses lämplighet i förhållande till hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande finns bilagt till den antagna 
översiktsplanen. 

36

BEN057
Textruta
Ärende 11



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

Sida 
10 

Justeras Expedierats 

Det är upp till varje kommun att ta ställning till vilken jordbruksmark som 
ska bevaras och vilken som ska tillåtas att exploateras. Habo kommun 
beskriver i översiktsplanen hur en avvägning mellan olika intressen har 
gjorts, bl.a. mellan byggnation på jordbruksmark och bevarande av 
jordbruksmark. Detta går att läsa i kapitlet landsbygd samt fördjupat för 
Habo tätort i kapitlet lokala utvecklingsmöjligheter. Enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark  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. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Följande går att läsa i översiktsplanen 
Förhållandet mellan samhällsutveckling och bevarande av jordbruksmark 
är inte helt okomplicerat. Historiskt har bostadsbebyggelsen placerats 
strategiskt i närheten av jordbruksmarken, vilket går att se i dagens 
bebyggelsestruktur som ofta ligger insprängd i jordbruksmarkerna. Detta 
skapar en intressekonflikt mellan att bevara jordbruksmarken och att 
utveckla bostadsområden, ny infrastruktur, industrier och samhällsviktiga 
funktioner. Jordbruksverksamheten förses med restriktioner och invånare i 
tätorten kan störas av bland annat lukt, vilket kan skapa konflikter. 

I en snabbt växande kommun behöver samhället utvecklas med nya 
bostadsområden, skolor, arbetsplatser, väginfrastruktur med mera. En del 
av utvecklingen går att tillgodose på mark som redan är ianspråktagen och 
bebyggd genom förtätning eller genom att omvandla bebyggda områden. 
För resterande utveckling behöver även mark som inte använts tidigare för 
byggnation tas i anspråk. 

När nya områden för samhällsutveckling lokaliseras eftersträvas närhet till 
service och befintlig infrastruktur, både vad gäller vägar och vatten och 
avloppsledningar. Det innebär att utvecklingen ofta sker i nära anslutning 
till befintlig tätort. På en markanvändningskarta blir det tydligt att marken 
kring kommunens tätorter till stor del består av jordbruksmark, vilket gör 
att det är svårt att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för 
samhällsutveckling. Den mark som finns kring tätorten och som inte är 
jordbruksmark är oftast naturområden som används för rekreation. Flera av 
dessa naturområden är skyddade genom naturreservat, eller är utpekade 
som särskilt värdefulla på grund av att det finns rödlistade arter. Utpekade 
områden begränsas ofta i vilken grad de kan i ianspråktas för exploatering. 
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Den kommunövergripande översiktsplanen föreslår byggnation på 
åkermark. Av det totala antalet hektar mark som föreslås för en framtida 
samhällsutveckling är cirka 70 hektar (cirka 29 %) åkermark, 140 hektar 
(cirka 57 %) skogsmark och cirka 34 hektar (14 %) övrig mark. 

Den större delen av åkermarken som föreslås för byggnation ligger intill 
Habo tätort, och bedöms vara en naturlig utbyggnad av orten. På så vis kan 
kommunen dra nytta av redan gjorda investeringar genom att bygga vidare 
på samhällsstrukturen. Översiktsplanen pekar också på vikten av att vara 
restriktiv till enstaka avstyckningar för bostadsändamål på landsbygden för 
att värna och hushålla med jordbruksmarken. De stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna som ligger utanför tätortens närområde, där 
intressekonflikten mellan att bevara och exploatera inte är lika stor bedöms 
vara av stor vikt att bevara för livsmedelsproduktion. 

Intressekonflikterna som finns kring Habo tätort handlar främst om 
huruvida jordbruksmark eller tätortsnära skog ska användas för den större 
tätortsutvecklingen. Enligt analysen föreslås utvecklingen främst ske på 
jordbruksmark eftersom den ligger mest strategiskt till. Med dessa 
markområden kan tätorten utvecklas genom att befintlig infrastruktur 
används och utifrån möjligheten att kunna integrera områdena med den 
befintliga tätorten samt möjligheten att utveckla hållbara resor. Områden 
med kända naturvärden bevaras till stor del och bildar sammanlänkade 
gröna stråk som går genom utbyggnadsområdena. På så vis bevaras 
rekreationsområden och skapar trevliga gröna bostadsområden samt 
gynnar biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster. Av den 
föreslagna utvecklingen i Habo tätort består 62,1 hektar av jordbruksmark, 
64,4 hektar av skog och 23,8 hektar av övrig mark. 

Slutsats 
Habo kommun har en aktuell översiktsplan som har tagits fram i enlighet 
med plan- och bygglagen. Översiktsplanen redovisar en utbyggnad av 
kommunens tätorter som baserar sig på analyser och avvägningar mellan 
olika allmänna intressen. Avvägningen mellan olika allmänna intressen 
bedöms fortfarande vara högst aktuell. Det bedöms därför inte vara aktuellt 
i dagsläget att ompröva de strategier och riktlinjer som finns framtagna. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige anta en 
planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunen 
tar bland annat ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. Enligt länsstyrelsen ska Habo kommun ha 
antagit en planeringsstrategi senast den 11 september 2024.   

Beslutet som medborgarförslaget hänvisar till när det gäller Jönköpings 
kommun, innebär att Jönköpings kommun inte ska peka ut nya 
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utbyggnadsområden på jordbruksmark, men byggnation slutförs på 
områden där beslut sedan tidigare har fattats. 

_____ 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om jordbruksmark 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skärpa rutinerna 
och kriterierna för att förhindra vidare bebyggelse på brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Förslaget innebär också i sin förlängning att kommunens översiktsplan 
som antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26 revideras. 

Förslagsställarna önskar att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till tydliga riktlinjer, rutiner och 
mål avseende framtida markexploatering/ markanvändning i enlighet med 
3 kap 4§ miljöbalken. Förslaget ska efter antagande i kommunfullmäktige 
inarbetas i en reviderad version av kommunen översiktsplan samt lägga 
grunden till en förbättrad kommunal planeringsprocess när det gäller 
framtida markanvändningen syftande till att skapa ökad framförhållning, 
transparens och medborgarinflytande. Planeringsprocessen ska vila på en 
tydlig analys och konsekvensutvärdering som väger in långsiktiga 
naturvärden, krisberedskap och självförsörjandegrad. 

Yttrande 
Kommunens översiktsplan antogs 2020-03-26.  Framtagandet av en 
översiktsplan och innehållet i en översiktsplan styrs av 3 kap, plan- och 
bygglagen. Planprocessen har genomförts i enlighet med plan- och 
bygglagen.  

Översiktsplanens innehåll granskas av länsstyrelsen som ger skriftliga 
yttranden där det framgår om kommunen uppfyller de lagkrav som finns 
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gällande riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden för 
landsbygdsutveckling inom strandnära lägen, mellankommunal 
samordning och bebyggelses lämplighet i förhållande till hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande finns bilagt till den antagna 
översiktsplanen.  

Det är upp till varje kommun att ta ställning till vilken jordbruksmark som 
ska bevaras och vilken som ska tillåtas att exploateras. Habo kommun 
beskriver i översiktsplanen hur en avvägning mellan olika intressen har 
gjort, bl.a. mellan byggnation på jordbruksmark och bevarande av 
jordbruksmark. Detta går att läsa i kapitlet landsbygd samt fördjupat för 
Habo tätort i kapitlet lokala utvecklingsmöjligheter. Enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark  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. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Följande går att läsa i översiktsplanen: 
Förhållandet mellan samhällsutveckling och bevarande av jordbruksmark 
är inte helt okomplicerat. Historiskt har bostadsbebyggelsen placerats 
strategiskt i närheten av jordbruksmarken, vilket går att se i dagens 
bebyggelsestruktur som ofta ligger insprängd i jordbruksmarkerna. Detta 
skapar en intressekonflikt mellan att bevara jordbruksmarken och att 
utveckla bostadsområden, ny infrastruktur, industrier och samhällsviktiga 
funktioner. Jordbruksverksamheten förses med restriktioner och invånare i 
tätorten kan störas av bland annat lukt, vilket kan skapa konflikter.  
I en snabbt växande kommun behöver samhället utvecklas med nya 
bostadsområden, skolor, arbetsplatser, väginfrastruktur med mera. En del 
av utvecklingen går att tillgodose på mark som redan är ianspråktagen och 
bebyggd genom förtätning eller genom att omvandla bebyggda områden. 
För resterande utveckling behöver även mark som inte använts tidigare för 
byggnation tas i anspråk. 

När nya områden för samhällsutveckling lokaliseras eftersträvas närhet till 
service och befintlig infrastruktur, både vad gäller vägar och vatten och 
avloppsledningar. Det innebär att utvecklingen ofta sker i nära anslutning 
till befintlig tätort. På en markanvändningskarta blir det tydligt att marken 
kring kommunens tätorter till stor del består av jordbruksmark, vilket gör 
att det är svårt att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för 
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samhällsutveckling. Den mark som finns kring tätorten och som inte är 
jordbruksmark är oftast naturområden som används för rekreation. Flera av 
dessa naturområden är skyddade genom naturreservat, eller är utpekade 
som särskilt värdefulla på grund av att det finns rödlistade arter. Utpekade 
områden begränsas ofta i vilken grad de kan i ianspråktas för exploatering. 

Den kommunövergripande översiktsplanen föreslår byggnation på 
åkermark. Av det totala antalet hektar mark som föreslås för en framtida 
samhällsutveckling är cirka 70 hektar (cirka 29 %) åkermark, 140 hektar 
(cirka 57 %) skogsmark och cirka 34 hektar (14 %) övrig mark. 

Den större delen av åkermarken som föreslås för byggnation ligger intill 
Habo tätort, och bedöms vara en naturlig utbyggnad av orten. På så vis kan 
kommunen dra nytta av redan gjorda investeringar genom att bygga vidare 
på samhällsstrukturen. Översiktsplanen pekar också på vikten av att vara 
restriktiv till enstaka avstyckningar för bostadsändamål på landsbygden för 
att värna och hushålla med jordbruksmarken. De stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna som ligger utanför tätortens närområde, där 
intressekonflikten mellan att bevara och exploatera inte är lika stor bedöms 
vara av stor vikt att bevara för livsmedelsproduktion. 

Intressekonflikterna som finns kring Habo tätort handlar främst om 
huruvida jordbruksmark eller tätortsnära skog ska användas för den större 
tätortsutvecklingen. Enligt analysen föreslås utvecklingen främst ske på 
jordbruksmark eftersom den ligger mest strategiskt till. Med dessa 
markområden kan tätorten utvecklas genom att befintlig infrastruktur 
används och utifrån möjligheten att kunna integrera områdena med den 
befintliga tätorten samt möjligheten att utveckla hållbara resor. Områden 
med kända naturvärden bevaras till stor del och bildar sammanlänkade 
gröna stråk som går genom utbyggnadsområdena. På så vis bevaras 
rekreationsområden och skapar trevliga gröna bostadsområden samt 
gynnar biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster. Av den 
föreslagna utvecklingen i Habo tätort består 62,1 hektar av jordbruksmark, 
64,4 hektar av skog och 23,8 hektar av övrig mark. 

Slutsats 
Habo kommun har en aktuell översiktsplan som har tagits fram i enlighet 
med plan- och bygglagen. Översiktsplanen redovisar en utbyggnad av 
kommunens tätorter som baserar sig på analyser och avvägningar mellan 
olika allmänna intressen. Avvägningen mellan olika allmänna intressen 
bedöms fortfarande vara högst aktuell. Det bedöms därför inte vara aktuellt 
i dagsläget att ompröva de strategier och riktlinjer som finns framtagna. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige anta en 
planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunen tar 
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bland annat ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 
översiktsplanens aktualitet. Enligt länsstyrelsen ska Habo kommun ha 
antagit en planeringsstrategi senast den 11 september 2024.  

Beslutet som medborgarförslaget hänvisar till när det gäller Jönköpings 
kommun, innebär att Jönköpings kommun inte ska peka ut nya 
utbyggnadsområden på jordbruksmark, men byggnation slutförs på 
områden där beslut sedan tidigare har fattats. 

Föreslagen utveckling av Habo tätort enligt översiktsplanen. 
Grå, mörkgula och ljusgula markområden är utbyggnadsområden. Kartan redovisar 
också gröna stråk och områden för närrekreation. 
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Föreslagen utveckling av Habo tätort enligt översiktsplanen. 
Grå, mörkgula och ljusgula markområden är utbyggnadsområden. Kartan redovisar 
också jordbruksmark. 

Linda Tubbin 
Plan- och exploateringschef/Biträdande teknisk chef 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

44



Habo  kornrnun

Box  212

566  24  Habo

Kommunfullmäktige

hh. 2022 -03aa 3 1

Datum

2022-03-31

MedborgarförslaH

Detta  Medborgarförslag  syftar  tifl  att  i Habo  komrnuri  skärpa  rutinerrxa  och kriterierna  fe»r att  inorr»

piartmonopolets ram förhindra vidare bebyggelse på brukr»irigsvärd  iordbruksmark, Försiaget inriebär
också  i sin för!ängning  att  den  översiktsplari  som  Kommunfu:llmäktige  aritog  2020-03-26  revideras.

Försiaget  tar  avstarnp  i jordbruksverkets  rapport  "Väseritligt  samhät!sirytres.se"  från  2013- sorn  kon-

staterar att kommunerna ofta exploaterar  iordbruksmark  utan att göra de avv%nirigar  som rniljö-
balken  kräver.

Den. 3 september 2020 fattade Komrr»unfulfmäktige i Jöriköping rned bred majoritet  fö5ande bestut:

"En ändrad planeringsinriktning  ska nu omedelbart  genomföms i Jönköpings kommun där utgångs-

punklen för  framtiden  är att  exploatering OV brukågsvörd  jordbruksmark  inte ska ske."

Vi föres)år  att  Kommunfulimäfctige  i Habo  uppdrar  åt Kommunstyrelsen  att  utarbeta  ett  förs(ag  (gärna

genorn  medverkan  av extern  expertkompetens)  tifi  tydiiga  riktlinjer,  rutiner  och  måf  avseende  framtida

markexploatering/markanvändning  i enlighet med 3 kap. 4S Miljöbalken (1998:808). Förslaget ska
efter  arxtagande  i KornmunfuIirrxäktige  inarbetas  i en reviderad  versior»  av kommunens  översiktsplan

samt  iägga  grunden  till  en förbättra.d  kommunal  plarieringsprocess  när  det  gäiler  den  framtida  mark-

användninger»  syftande  till  att  skapa  ökad  framförhålinirig,  transparens  och  medborgarinflytaride.  P!a-

neringsprocessen  ska vila på en tydlig  analys  och konsekvensutvärdering  som väger  in (ångsiktiga

naturvärden,  krisberedskap  och  sjätvförsörjningsgrad.  Med  hänvisning  tifl  b!.a.  f.d.  hovrättslagmannen

Per-Anders  Broqvist,  tidigare  ordBrand  e för  Mark-  och rniljööverdomsto1en  vid  Svea tiovrätt,  kan ex-

empefvis  föfjande  frågestäilningar  och  klassificeringar  komma  att  ingå:

L Är  rnarken  jordbruksrnark?  Om  fastigheten  tiar  en taxeririgsbeteckning  som  jordbruksfastighet  är

detta ett kriterium som försvärar/omö3liggör beb'yggeise.

2. Är  jordbruksrnarken  brukningsvärd?  Är  marken  rned  hänsyn  tiiJ läge,  beskaffenhet  etc.  tämpad  fär

iordbruksproduktion  bör ej bebyggelse beviijas.

3. Tiligodoser  der» tititänkta  bebyggelser»  verkligen  ett  väsentiigt  sambäHsintresse?  Här  anger  tag-

texten  enligt  prop.  1985/86  s.53  föIjande  väsentliga  reservation:  "som  inte  kan  tillgodoses  på ett

från  samMllets  synpunkt  tilifredsstäliande  sätt  på annan mark".

4. Finnsdetannanmarksomkantasianspråkästätlet?Omkomrnunenarbetarlångsiktigtbörman

ha en reserv  av markförslag  sorn  kan  bebyggasiståtlet  för  värdefull  jordbruksmark.

Det  väsentliga  och  avgörande  i ovanstående  förslag  är att  Habo  kommur»  går  från  ord  tifl  tvandiing  när

det  gäl)er  bevarandet  av brukningsvärd  jordbruksrnark.  Detta  förutsätter  att  kommunen  genom  ett

mer  långsiktigt  planerings-  och  exp!oateringsarbete  ger  sig- sjä!v  haridlirigsutrymme  Br  att  leva  upp  tiil

1(4)
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Miljöbalkens  krav och därmed undviker att styras av privata markexpioatörers  mer kortsiktiga intres-

sen, För att citera Jordbruksverkets utredare: "Jordbruksmark  är en väldigt långsiktig resurs och en

exploatering  är en irreversibe!  process som vi aldrig kan ta tiHbaka eller ersätta med nyodlingar",

Bakgrund,

3 kap, 45 Miljöbalken (1998:808): "Jord-ochskogsbrukäravnationeIIbetydeIse. Brukningsvärdjord-

bruksmark får tasianspråk förbebyggeise elleranläggningar endast om det behövs föratt tillgodose
väsentliga samhällsintressen om deffa behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-
fredsställande sätt genom attannan mark tasianspråk."

Den krympande åkerarealen är ett globalt problem för att k1ara livsmede)sförsörjningen ti)l jordens

nästan 8 mi!jarder invånare. Klimathotet  och den rådande geopolitiska situationen i Ukraina förvärrar

situationen ytterligare  (Se '}Nu är det på riktigt"  nedan!), Västra stambanans färdigställande mellan

Fa1köping och Nässjö 1864 lade grunden till uppkomsten av nuvarande Habo samhälle. Habo tätort

breder idag ut sig på en yta av c:a 600 hektar (SCB 2018). Huvuddelen av tätortens  markexploatering

harskett  på prima åkermark härstammande från främst två stora jordbruksgårdar,  verksamma så sent

som på i960-  respektive 1980-ta1et: Stora Kärr och Bränninge. i sammanhanget kan det vara värt att

ha i minnet att Habo inte är någon liten kommun, dess totala yta inklusive tätorten  uppgår till 462

kvadratkiiometer  (SCB 2018), Under de senaste tjugo åren har åkararealen i Habo kommun rninskat

med c:a 330 hektar en1igt Jordbruksverkets statistik. Sedan 1987 har kommunerna i Sverige ett s.k,

pianmonopol  över markanvändningen,  inrian dess faststälIdes detaljpianerna  av en statlig myndighet,

Detvilar  såiedes ett särskilt stort  ansvar på respektive kornmun att !eva upp tilf Mi1jöbaikens anda och

intentioner.

Läser man Habo kommuns översiktsplan: "HålIbarhetsbedömning  med miljökonsekvensbeskrivning -

Översiktsplan 2040", får man intrycket att bevarandet av iordbruksrnark bara handlar om en rutin-
mässig expeditionsfråga.  Med generella formuieringar,  som kunde vara stöpta hos vilken annan kom-

mun som helst, hänvisas till diverse planeringsunderlag  som t.ex. Fastighetskartan och Jordbruksver-

kets blockdatabas. Det står vidare att..."Kommunen bör dels plariera för att bevara 3ordbruksmark,
men också underiätta  för de företagare  som hål!er markerna öppna," På vifket sätt kommunen mera

konkret  bidragittil)  bevarandetavjordbruksmarkter  sigisammarihanget  som en obesvarad fråga. Det

kan diskuterasom  inte Habo kommunsprioriteringarunderde  senaste decenriiernaihuvudsak  handlat

om iust expansion på iordbruksrnarkens och de bestående odlings- och naturvärdenas bekostnad.

Det kan också på skälig grund ifrågasättas på vilket effektivt  sätt en aktiv och långsiktig kommunal

markanvändningsplanering  förekommit  i syfte att undvika att hamna i beroendeställning  til! privata

markexploaförer,

Riksdagen har genom Miljöbalken  3 kap 4 F3, velat inskärpa att brukningsvärd jordbruksmark  endast i

yttersta undantagsfall ska tas i anspråk för bebyggeise e!ler anläggningar. Habo kommun har dock,

tillsammans med ett antal andra kommuner, valt att inte tillämpa lagens intention.  F)era kommuner

har dock under senare år ändrat uppfattning  och stoppar nu byggnation på sådan mark. Det är nu hög

tid för Habo kommun att sälla sigtill  den gruppframsynta  kommunersomvaltatt  ti1lämpa Miljöba)kens

bestämmelser.

Jordbruksverket skriver bl.a. följande på sin hemsida"Jordbruksmark  är en långsiktig resurs och

exploatering  är en process som vi aldrig kan ta tillbaka el1er ersätta med nyodlingar, ISverige har vj

knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmark. Arealen minskar för varje år. De

sämre markerna blirofta skog, medan god jordbruksmark försvinnerför afi bli vägar, byggnader eller

något annat som innebär att marken inte kan användas för IivsmedeIsproduktion i framtiden. j

framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdeful1 än idag, när globala
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klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och ökenspridning, minskar tillgången på jordbruksmark i
många länder",

Jordbruksverket  stäiler också sarnman statistik över exp1oaterad jordbruksmark  som finns tillgängiig i

rapporten:  Exploatering  avjordbmksmark  2016-2020 där det står:"Meiian  2016 och 2020 minskade

arealenåkermarkiSverigemeddrygt30000hektar.  EnligtstatistikidennarapportstodexpIoatering

förca lOprocentavden tomla minskningen avåkermarken. Den övriga delen ärframföraIltmarksom
inte längre brukas och som långsamt växer igen så detsmåningom  blirskog. Skillnaden är att  denna

markkan bliåkermark igen utan alldörstora insatserom detskulle behövas i framtiden".

Det har kommit  flera rapporter  från olika FN-organ de senaste åren som påpekat hur livsmedelspro-

duktionen  i tempererade  områden blir allt viktigare  då det blir al)t svårare att odia på områden med

varmare klimat, År 2020fick  FN:s 1ivsmede)sprogram (WFP) Nobelsfredspris  för deras insatser belysa

situationeniväriden.

Det finns otaliga rapporteri  ämnet som säger samma sak.

Nu är det plötsligt  på riktigt!

Krigeti  Ukraina har gjort behoven av odlingsbar mark runt omivärlden  akut. Rapport från Svenska

FAO-kommittån  den 17 Mars 2022 finns på:

https://www.svenskafaokomrnitten.se/pa-gang/utmaningar-for-den-tryggade-

minskad-tillgang-pa-livsmedel-och-stigande-priser/?msclkid=21104986a91411ecb99edcOfc2398a3c

I refererat  dokument  enligtovanstående  länk finns bl.a, viktig information  om vårtberoende  till länder

inom nu aktuella konfliktområden.  Andelen av den globala rnarknadens behovsom  produceras idessa

aktuella länder ser ut på följande sätt enligt en artikel från det internationella  forskningsinstitutet

IFPRI:

*  Korn:Ryssiand14procentochUkraina12,5procent,

*  Majs: Ryssland 2,1 procent och Ukraina 15 procent.

*  Solrosolja: Ryssland 23 procent och Ukraina 50 procent.

*  Vete: Ryssland 24 procent och Ukraina IO procent.

Även om Ukrainas och Rysslands produktion  inte helt kommeratt  upphöra så ärdet  redan ettfaktum

att hamnaroch  övrig infrastrukturärså  a1lvarligtskadade attexporten  underöverskådiig  framtid  kom-

merattvarastarkt  inskränkt. Ukraina kommerenIigtofficiei)a  källoratt  underrådande  omständigheter

försöka att producera så mycket som möjigt.  President Zelenskyj svarade i ett av sina många tal till

folket på frågan om hur Ukrairias bönder ska tänka kring vårsådden:"Mitt  svar är enkelt, vi måste

organisera vårsådd överhela vårtland, vilken vår viön får,ia]la fallså tångt det ärmöjligt. Alltberor

förstås på människornasomskaså och hursituationen serut. Men vårsådden äöivsviktig, den handlar
om livet. Och 1ivet är det viktigaste."

Sverige importerar  merän  50% avde 1ivsmedel som vi konsumerar. Ukraina exporterarhuvudsakligen

till )änder i MeIlanöstern  och Nord-Afrika. Även om vi har råd att fortsätta  importera  så kommer en

global brist att slå hårt mot de som inte har råd att betala för de stigande vär)dsmarknadspriserna,

Marknadspriset  på handelsgödsel - som för övrigt till stor del produceras i Ryssland, Belarus och

Ukraina - har gått upp med 400 % de senaste två åren, För Svenska bönder skapar detta stora eko-

nomiska problem och många förutspåratt  skördarna per areal kommer att minska med 25% etlermera

p.g.a, mindre gödsling, För att kompensera för denna situation i framtiden  beh6vs mera, inte mindre

åkerareal.

3 (4)
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Slutsats.

Även Habo kommun måsteta  sittansvar.  Att detgåratt  ändra tidigare beslut, även gäiiande översikts-

planerhart,ex.jönköpingoch  Norrköpir»gvisat.  lngenskall  kunna säga"Visågdetint-e  komrna", Stoppa

all vidare exploateringav  åkermarkeni  Habo kommun nui

Ture Gelierbrant

Sjogarp 3

566 35 Habo

Tei. 076-3057380

Örjan

T a "  8

566 92 Habo

Tel. 070-8543.013

LeifÅkerfeidt

Kärrsvägen 98

566 32 Habo

Tel. 073-0986822

Egon An.derssori

Skeppslyktan 1

566 35 Habo

Tel, 070-9373114

Harry Fr«deriksen

Tel. 070-3087325
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut fattade av: Johan Bokinge, ekonomichef 
 
Beslutsdatum Ärendenr  Beslutet avser  Beslut Beslutsnr 

(fylls i av 
registrator) 

220804 KS22/105-52 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 106 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
Beslutsdatu
m 

Ärendenr  Beslutet avser  
Bostadsanpassningsbidrag upp till 250 000 kronor 
  

Beslut Beslut fattat 
av 

Beslutsnr (fylls i av 
registrator) 

23/8-22 KS22/238 Spisvakt Bifall Nermin Avdic 107 
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