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Vad är upphävande av detaljplan?

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan
kommunen välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. Om
kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst läge. Om någon avser
att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en
bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan
prövas med bygglov direkt. 

Upphäva en detaljplan efter att genomförandetiden gått ut
När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut har kommunen möjlighet 
att upphäva planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Kom-
munen kan då under särskilda förhållanden tillämpa ett förenklat standardförfa-
rande vilket innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller 
granskning. Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när genom-
förandetiden gått ut och om upphävandet av detaljplanen är:

• förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över
denna,

• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,
eller

• inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförfarande
Kommunen har valt att använda standardförfarande eftersom planens 
upphävande innebär att strandskyddet återinförs.

Handlingar

Gällande byggnadsplan från 1960, består av:
• Plankarta
• Planbeskrivning

Förslag om upphävandet består av:
• Planbeskrivning (denna handling) I planbeskrivningen redovisas upphä-

vandets syfte och innebörd samt konsekvenser av dess genomförande.
I planbeskrivningen finns även plankarta som visar vad som upphävs.

• Fastighetsförteckning (2022-05-05).

Samråd AntagandeGranskning Laga kraft

Processteg vid standardförfarande
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Bakgrund, syfte och huvuddrag
I samband med att delar av byggnadsplanen 16- HAJ- 1369 ändras, föreslås 
den norra delen av byggnadsplanen upphävs. Ändringen av del av byggnads-
plan syftar till att öka byggrätten och anpassa bestämmelserna till gällande lag-
stiftning. Norra delen av byggnadsplanen ligger utanför tätorten Furusjö och 
räknas som landsbygd. Generellt så brukar inte fastigheter på landsbygden om-
fattas av en detaljplan. Utveckling av fastigheterna inom området kan dessutom 
hanteras genom plan– och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). 
Samtliga bostadsfastigheter i den norra delen är ianspråktagna och bebyggda. 
Därför anses byggnadsplanen vara genomförd. Majoriteten av fastigheterna har 
även överskridit den tänkta utökade byggrätten för den ändringen av 
byggnadsplanen. Det innebär att fastigheterna inte har någon fördel av att vara 
planlagd i det avseendet, eftersom de redan nyttjat den tänkta ökade 
byggrätten. När byggnadsplanen upphävs för den norra delen kommer 
strandskyddet återinträda. Det kan innebära att fastighetsägarna behöver 
ansöka om strandskyddsdispens för åtgärder inom fastigheterna. Den 19 juni 
2021, § 66, beslutade byggnadsnämnden att ge plan- och exploateringsenheten 
i uppdrag att upphäva resterande del av byggnadsplanen.

Plandata
Plandata, läge och areal
Planområdet ligger norr om Furusjö tätort och gränsar i norr mot Mellandam-
men och i söder mot väg 1819 och mot öst och väst till naturområden.
Planområdet omfattar fastigheterna Svenshult 1:14, 1:15, 1:12, 1:36, 1:27, 1:26, 
1:25 samt delar av Furusjö 2:1. Inom planområdet går också Stallerhultsvägen. 
Driften av vägen sköts av kommunen. Den totala markytan är cirka 7 hektar. 

Markägoförhållanden
Furusjö 2:1 ägs av Habo kommun resterande fastigheter är privatägda.  

Konsekvenser av upphävandet
Behovsbedömning
Enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upp-
rättas för en detaljplan om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Upphävandet av del av byggnadsplan bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 

Alternativ och andra ställningstaganden
Nollalternativ
Om delar av byggnadsplanen inte upphävs kommer området fortsatt vara de-
taljplanelagt och omfattas av den gällande byggnadsplanen från 1960. 

Alternativ 1 
Det aktuella området skulle omfattas av den nya detaljplanen som tas fram för 
resterande område. Strandskyddet hade då upphävts i detaljplan och byggrät-
terna hade reglerats.
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Skala
Grundkarta över del av Habo i Habo kommun
Fastighetsindelning: Månad År
Markkomplettering: Månad År
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Byggnadernas begränsningslinjer utgöres av fasadlinjer eller takkonturer

Grundkartans riktighet bestyrkes
Habo den dag månad år

..............................................................
Malsor Limani
Tekniska Förvaltningen

b

Antagande:

.............................................................................

Detaljplan för

Godkännande:

Planförfattare:

Upprättad:

Laga kraft:

Diarienummer:

SAMRÅDSHANDLING

Furusjö 2:1

Svenshult 1:15

1:12

1:14

1:36 1:27

1:26 1:25

Översiktsbild över aktuellt planområde. 

Väg 1819

Byggnadsplanen från 1960. Rödmarkerat område avses att upphävas och grönmarkerat 
område avses ändras. 

Sammantaget ser plan- och exploateringsenheten inga skäl till att markområdet i 
den norra delen ska vara planlagd. Det finns inget behov av att reglera 
nuvarande och pågående markanvändning  genom planläggning.
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Omgivningspåverkan
Upphävande av byggnadsplanen påverkar inte omgivningen nämnvärt. Områ-
den som i byggnadsplanen har användningen natur skulle kunna ändra använd-
ning utanför strandskyddat område. 

Strandskydd
Ett upphävande av byggnadsplanen för den norra delen innebär att 
strandskyddet återinträder. Det kan innebära att fastighetsägaren behöver 
ansöka om strandskyddsdispens för åtgärder inom fastigheten. 
Strandskyddsdispenser regleras i miljöbalken, 7 kapitlet 18 c § och anger vilka 
särskilda skäl som gäller.
Vid ansökan om strandskyddsdispenser görs alltid en tomtplatsavgränsning. 
Inom tomtplatsen gäller hemfridszonen och där har allmänheten inte rätt att 
vistas. Tomtplatsen eller hemfridszonen behöver inte sammanfall med 
fastighetsgränsen, däremot kan tomtplatsen inte gå utanför fastighetsgränsen. 
Utanför hemfridszonen eller tomtplatsavgränsningen gäller allemansrätten. 
Byggnadsplanen anses vara genomförd och tomtplatserna är väl avgränsade 
vilket gör att kommunen bedömer att de negativa konsekvenserna av 
strandskyddets återinförande är liten för den enskilda fastighetsägaren.

Rödstreckad gräns är planområdesgräns för byggnadsplanen och blåskrafferat område är strand-
skyddet som återinträder när planen upphävs. 

Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2040
Kommunens översiktsplan, ÖP 2040 antogs 26 mars 2020. I kapitlet lokala 
utvecklingsmöjligheter kan man tydlig se att norra delen av byggnadsplanen 
inte ingår i Furusjö tätort. Däremot ligger området inom tätortsnära zon.                    
Inom den tätortsnära zonen ska kommunen eftersträva att detaljplanelägga den 
ändrade markanvändningen. Kommunen är restriktiv till enskilda avstyckningar 
eller annan förändring som kan försvåra framtida exploatering eller markan-
vändning. Bedömning sker i varje enskilt fall. I det här fallet handlar det om att 
befästa befintlig användning, inte ändra markanvändningen. Framtida utveck-
ling är utpekad inom Furusjö tätort och berörs alltså inte av aktuellt område. 

Byggnadsplan
Byggnadsplanen antogs 1960 och medger för den norra delen av planen, bygg-
nation av bostäder samt naturområden och ett område för allmänt ändamål.  
De fastigheter som berörs av upphävandet är Svenshult 1:12, 1:14, 1:15, 1:25, 

Utdrag från översiktsplanen. Norr om väg 1819 föreslås inga ändringar. 
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Bebyggelse
Idag finns det 5 fastigheter inom planområdet som är planlagda för bostads-
ändamål. Området är främst uppbyggt under sent 1950-tal men det finns både 
äldre och nyare inslag i planområdet. 

Service
Området saknar i dagsläget helt kommersiell service och har en stor avsaknad 
av offentlig service. Det finns en förskola i Furusjö i nära anslutning till plan-
området. Annan service finns i närliggande tätorter i och utanför kommunen. 
Från Furusjö  är det cirka 8,5 kilometer till Habo tätort och cirka 6 kilometer 
till Mullsjö tätort.

Vatten och avlopp 
Fastigheterna inom norra delen av byggnadsplanen är inte anslutna till kommu-
nalt vatten- och avlopp, alla har enskilda avlopp. 

Fiber
Fiber är på gång att läggas längs Stallerhultsvägen. Ansökan om ledningsrätt 
ligger inne hos lantmäteriet. 

Gator och trafik
Infarten till området från väg 1819 sker via Stallerhultsvägen som är en  gamla 
landsvägen mellan Habo och Mullsjö. Vägen går genom området och ansluter 
igen till väg 1819. 

Parkering 
Parkering för de privata fastigheterna sker inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Inga busshållplatser finns inom det aktuella planområdet men det finns en 
busshållplats där Stallerhultsvägen ansluter till väg 1819, väster om  
Furusjö. 

Administrativa frågor
Genomförandetid
För den aktuella byggnadsplanen som ska upphävas har genomförandetiden 
gått ut vilket innebär att den kan upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning för till exempel förlorad byggrätt. Upphävandet har ingen genom-
förandetid utan verkställs vid det datum som beslutet om upphävande får laga 
kraft.

Den del av byggnadsplan 16-HAJ- 1369 som föreslås upphävas är markerat med röd linje. 

1:26, 1:27, 1:36, samt delar av Furusjö 1:2.
Svenshult 1:12, 1:15 och Furusjö 2:1 är planlagd som natur i byggnadspla- 
nen och resterande fastigheter med användningen bostäder. För fastigheterna  
Svenshult 1:15 och 1:12 medges ett område för avloppsreningsverk. Det har  
aldrig anlagts något avloppsreningsverk på platsen och är heller inte aktuellt.  
Genom området går Stallerhultsvägen som är gamla landsvägen mellan Mullsjö  
och Habo. I Lantmäteriets databas ligger vägen som outredd men kommunen  
är väghållare och ansvarar för drift och underhåll enligt kommunstyrelsens  
beslut § 31, 1991-02-14. 

Riksintressen
Området omfattas inte av något riksintresse

Fornlämningar
Det finns tre fornlämningar inom det norra planområdet, två kolbottnar på 
fastigheten Furusjö 2:1 och en skogsbrukslämning på fastigheten Svenshult 
1:15. 
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Organisatoriska frågor

Tidplan
Arbetet inriktar sig på att upphävandet av byggnadsplanen får laga kraft under 
hösten 2022.

Ansvarsfördelning
Kommunen bekostar upphävandet av byggnadsplanen. Det innefattar 
kostnader för framtagande av planhandlingar. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planen medför inga tvingande konsekvenser ur fastighetsrättslig synpunkt men 
det är önskvärt att fastighetsgränserna justeras så de stämmer överens med 
dagens markanvändning. Detta sker på initiativ av fastighetsägare. 

Ekonomiska frågor
Kommunen bekostar upphävandet av byggnadsplanen.

Medverkande tjänstepersoner
Vid upprättande av planhandlingarna har följande medverkat med material och 
information:

Habo kommun 
Plan- och exploateringsenheten.
Bygglovsenheten

Konsulter:
Fastighetsförteckning, Metria



habokommun.se
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