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Samrådsredogörelse
Standardförfarande

Hur samrådet har bedrivits
Byggnadsnämnden beslutade att skicka ut upphävandehandlingana 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 och 
där deltog två sakägare.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget.

Lantmäteriet
Aktualitetsdatum för fastighetsförteckningen är något föråldrad. Det är viktigt att 
detta är aktuellt i varje steg av planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka 
de förutsättningar som finns för planläggningen.
I fastighetsförteckningen borde åtminstone någon delägare för den samfällda vägen 
finnas, alternativt vägföreningen om sådan finns.

Kommunens kommentar: 
Fastighetsförteckningen är uppdaterad inför granskning. Vad gäller det outredda området 
Stallerhultsvägen har kommunen varit i kontakt med ett flertal av de boende längs Stallerhultsvägen 
men ingen känner till någon samfällighet eller vägförening för vägen. I ett Kommunfullmäktigebeslut 
från 1991 ingick ett avtal mellan kommunen och Furusjö vägförening att kommunen skulle ta över 
som väghål-lare. Furusjö Vägförening finns inte längre och kommunen har inte lyckats hitta någon 
som äger vägen eller om det finns någon samfällighet. 

Trafikverket
Tarfikverket 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 samrådshandlingen upphävande av del 
av byggnadsplan 16-HAJ-1369.

Postnord - utdelningsförbättringar
Post Nord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktio-nen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.
Post Nord har inget att anmärka och godkänner härmed det föreslagna upphävandet 
BN 2021-304.

Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 
inget att erinra.

Sakägare x
Beträffande upphörande av byggnadsplan i Furusjö. Åberopande av telefonsam-
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tal med planarkitekt 2021-09-07 vill jag framföra följande synpunkter. Fastigheten 
Svenshult 1:27 är köpt av mig x och x i maj 1987 innehållande fullständig äganderätt. 
Motsätter oss återinförande av strandskydd på vår tomt. För att tillgodose allmänhe-
tens behov av strand, vill vi påtala stora och goda sådana möjligheter på norra sidan av 
Mellandammen, även åt Ripahult och Somneryd. Vår tomtgräns mot Stallerhultsvägen 
stämmer helt efter vägens sträckning. Justering av tomtgräns behövs ej. Att kommu-
nen är restriktiv med strandskyddet på nya tomter kan jag förstå, men ej att tvinga på 
strandskyddet där det sedan 60 år ej varit infört.

Kommunens kommentar: 
Kommunen har för avsikt att upphäva norra delen av byggnadsplanen utifrån flera 
aspekter. Kommunen har ingen möjlighet att upphäva planen och samtidigt behålla 
strandskyddet. Strandskyddets återinförande är en direkt konsekvens av att byggnads-
planen upphävs. I planbeskrivningen anges de argument kommunen hänvisar till för 
att motivera ett upphävande av planen. Återinförandet av strandskyddet kan innebära 
att fastighetsägarna behöver ansöka om strandskyddsdispens för åtgärder inom fastig-
heten. Fastighetsägare uppmanas att ha en dialog med 
bygglovsenheten om man vill göra förändringar på sin fastighet. Detta för att fastställa 
om åtgärden kräver strandskyddsdispens. Fastigheterna är redan i anspråktagna och 
bebyggda och har därmed en hemfridszon. Vid en eventuell ansöka om strandskydds- 
dispens görs en avgränsing av tomtplatsen/hemfridszonen på plats. 

Sakägare x
Återkoppling på möte angående byggplan 16-HAJ-1369
Avlopp:
I byggplanen från 1960 står det att vi kan ”anslutas till för Furusjö stationssamhälle 
planerade anläggningar för vattenförsörjning och avlopp” Om detaljplanen upphävs 
tas denna möjlighet bort. Denna möjlighet vill vi ha kvar och skulle därför behöva en 
plan för framtiden gällande vilka möjligheter det finns att ansluta sig till det kommu-
nala vatten- och avloppssystemet.

Strandskydd:
I de utskickade dokumenten står att strandskyddet kommer att återinföras om de-
taljplanen upphävs. Detta ställer vi oss frågande till då tidigare dokument från Miljö-
nämnden ( Dnr 2013-0196-3,9086 och Byggnadsnämnden (Dnr BN13/102 hävdar att 
vi har strandskydd. Detta behöver förtydligas från er sida.
Cykelväg:

Den planerade cykelvägen anser vi borde ha en anslutning till fastigheter norr om väg 
1819. Det bor ett flertal 
småbarnsfamiljer norr om vägen utan möjlighet till en säker passage till bussförbindel-
ser eller framtida cykelväg.

Stallerhultsvägen:
Drift och underhåll sköts idag på ett bra sätt. Dock blir vägen mer och mer trafikerad 
och utan tydlig fartbegränsning. Av 
den anledningen anser vi att det finns ett behov av farthinder.

Kommunens kommentar: 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp:
Det finns inte några planer på att utöka verksamhetsområdet för allmänt vatten och 
avlopp norr om väg 1819. Kommunen bedömer att det inte finns några behov att lösa 
vatten- och avloppsförsörjning för fastigheterna norr om väg 1819, genom en allmän 
vatten och avloppslösning. Anslutning till kommunlat vatten och avlopp regleras inte i 
detaljplan. 
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Strandskydd: 
Strandskyddet är upphävt i byggnadsplanen men det återinförs när planen upphävs. 
Vad det avser tidigare ärenden så beklagar kommunen om det varit otydligheter kring 
strandskyddet. 

Cykelväg:
Trafikverket ansvarar för utredningen och dragningen för cykelvägen. Det är troligt att 
cykelvägen anläggs på ”Furusjösidna” om väg 1819. En passage över väg 1819 är inget 
kommunen har möjlighet att hantera i detta ärende men kommunen kan ha en fortsatt 
dialog med Trafikverket om detta. 

Stallerhutlsvägen: 
Kommunen sköter drift av vägen men äger den inte. Därför kan kommunen inte 
tillhandahålla fartreducerande åtgärder. Däremot kan ni själva ställa ut blomlådor eller 
liknande för att reducera farten. Åtgärderna behöver ske i samråd med gata- och 
parkenheten på kommunen så att åtgärderna inte försvårar drift och underhåll av 
vägen.

Sammanfattning av ändringar efter samrådet
Det har endast gjorts redaktionella ändringar såsom förtydliganden i text och karta. 

Habo 2022-02-25
Byggnadsnämnden

Plan- och exploateringsenheten




