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§ 41 Yttrande till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 
målnummer P 331-20 

 
Beslut 
Byggnadsnämnden i Habo kommun vidhåller sin bedömning. 
Tillfartsvägen är mycket smal och har dålig sikt. Det finns en osäkerhet i 
hur trafiksäker vägen kommer att vara med en ökad trafikmängd och större 
fordon som husbilar. Samtidigt finns inte heller möjlighet att ta hand om 
latrinavfall i anslutning till fastigheten. Byggnadsnämnden har tittat på 
branschorganisationens Husbilsdestination Sveriges rekommendation för 
ställplatser och finner inte att ansökan uppfyller deras rekommendationer. 
Därför anser inte nämnden att det är ändamålsenligt att bedriva ställplats på 
fastigheten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutade att neka lov 2019-06-27 § 48. Därefter 
överklagade sökanden beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde en 
bedömning att det saknades särskilda mötesplatser för fordon på en sträcka 
på ca 350 meter från vägkorsningen vid Gubbhulan 1:2 till Gubbhulan 1:3. 
Länsstyrelsens uppfattning var att de nuvarande vägförhållandena inte 
anses vara sådana att de uppfyller kraven på möjlighet att ordna trafiken för 
en sådan typ av verksamhet enligt 2 kap.5§ 3 punkten. Länsstyrelsen 
avslog överklagandet. Därefter överklagades ärendet till mark- och 
miljödomstolen som nu har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig över 
tillkommande uppgifter lämnade från sökanden.    
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