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Förord
Habo är en mycket attraktiv kommun! Det märks på många sätt men inte minst på att det är 
många som flyttar hit och vi växer i en snabb takt. Att bli fler som delar på gemensamma åtag-
anden och behov är i grunden positivt men innebär samtidigt många utmaningar som måste 
hanteras på ett bra sätt. Vi har ett ansvar mot alla som redan bor här och mot de som flyttar 
hit. Det innebär att vi måste växa med kvalitet och säkerställa att förutsättningarna för fortsatt 
tillväxt är långsiktigt hållbara.

Det är viktigt att det finns olika typer av bostäder för alla utifrån livets olika behov och skiften. 
Samtidigt finns det också många andra viktiga faktorer som måste beaktas om vi ska lyckas 
att vara den hållbara kommunen för hela livet som exempelvis miljö, jämställdhet, ekonomi, 
tillgänglighet, hälsa och trygghet. 

Habo kommuns översiktsplans planeringshorisont tar sikte på år 2040. Översiktsplanen är ett 
av kommunens viktigaste strategiska dokument och det viktigaste för den fysiska planeringen 
för hur vi ska använda mark- och vattenområden. Arbetet med översiktsplanen har också varit 
omfattande, utmanande och intressant. Haboborna har bidragit till framtagandet av planen 
genom visat intresse, engagemang och sitt deltagande under medborgardialogen, som har 
ägt rum i kommunens olika kommundelar och tätorter.

För att översiktsplanens strategier och riktlinjer ska bli framgångsrika är det viktigt att det finns 
största möjliga enighet kring dessa samt att de är accepterade hos nämnder och styrelser. De 
ska klara att ligga till grund för prioriteringar i kommunens kommande budgetar under flera 
mandatperioder med endast några få revideringar vid behov och Habo kommuns invånare ska 
känna tillit och förtroende för kommunens långsiktiga vilja att planera mot ett hållbart samhäl-
le och en fortsatt attraktiv kommun.

Habo kommuns utveckling ska vara till för alla människor som bor och verkar här och översikts-
planen ger oss en bra grund att stå på inför framtiden och det fortsatta arbetet. 

Gunnar Pettersson    Jan Sundman
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef



5

Ö V E R S I K T S P L A N  H A B O  K O M M U N

Sammanfattning
Översiktsplanen behandlar den framtida 
utvecklingen av Habo kommun och är en 
beredskap för den långsiktiga utvecklingen. Planen 
ska ge vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden samt hur den 
bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas och 
vara vägledande för efterföljande planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning. 

Översiktsplanen redovisar statliga och allmänna 
intressen, samt beaktar och integrerar de nationella, 
regionala och kommunala mål, strategier och 
program som är av betydelse för utvecklingen.

Utveckling Habo kommun 
I översiktsplanen lyfts särskilt fram hur 
bebyggelsestrukturer och transportstråk ska 
utvecklas bäst för att ge förutsättningar för 
långsiktigt hållbara resor. Hur gröna- och blåa 
strukturer kan bevaras och utvecklas för att skapa 
en god och hållbar livsmiljö. Hur friluftsområden 
kan utvecklas, kopplas samman och tillgängliggöras 
för att öka rekreationsmöjligheter. I arbetet med att 
ta fram utvecklingsområden har områden med bäst 
förutsättningar utifrån befintlig infrastruktur och 
god tillgänglighet prioriterats. 

”Den hållbara kommunen för hela livet” är 
den övergripande visionen för Habo kommuns 
långsiktiga utveckling. Översiktsplanen redovisar 
övergripande målsättningarss, strategier och 
riktlinjer för att ge uttryck för kommunens 
ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen 
och vägen dit. Målsättningar, strategier och riktlinjer 
är till stöd vid avvägningar inför framtida beslut.

Sex övergripande målsättningar har tagits fram för 
att nå den övergripande visionen.

• Starkt näringsliv

• Attraktiv livsmiljö

• Hållbar infrastruktur

• Rekreation för livskvalitet

• Resurseffektiv & klimatsmart kommun

• Levande landsbygd

Målbild Habo kommun 
Målbilden är kommunens syn på hur tätorterna 
växer, hur infrastrukturen utvecklas med fokus på 
hållbara trafikslag, hur natur- och kulturvärden kan 
tas till vara och beaktas och hur friluftsområden kan 
utvecklas med läget vid Vättern.

Habo kommun har en stark befolkningsökning 
och är en viktig del i regionens tillväxt. Samtidigt 
som kommunen utvecklas måste Habo även 
beakta de konsekvenser som en utveckling 
medför och samarbeta med angränsande 
kommuner i de mellankommunala intressen 
som berörs. En positiv utveckling innebär 
utmaningar kring bostadsbyggandet och att 
anpassa transportinfrastrukturen. För att klara 
bostadsförsörjningen i kommunen till år 2040 
behövs mellan 3 000 och 4 000 nya bostäder 
byggas. Transportinfrastrukturen är idag ansträngd, 
och framför allt behöver gång-, cykel- och 
kollektivtrafik stärkas för att öka andelen hållbara 
resor. Stadsbyggandet kan vara ett kraftfullt verktyg 
som kan bidra till att styra utvecklingen i en hållbar 
riktning. Med strategisk planering och principfasta 
beslut finns det goda förutsättningar att kunna nå 
en tydlig och gemensam målbild.

Vägen dit 
De strategier och riktlinjer som redovisas i 
översiktsplanen ska visa vägen i alla beslut som 
fattas på vägen till målbilden och kommunens 
vision. Översiktsplanen är en vägledning för att 
göra avvägningar mellan olika intressen i fortsatt 
planering.

Kommunen avser att följa upp om utvecklingen 
går i linje med översiktsplanens övergripande 
målsättningar och om målbilden är på väg att 
förverkligas. Uppföljningen sker huvudsakligen 
genom kommunens styrkorts- och budgetarbete 
samt i samband med aktualitetsprövning av 
översiktsplanen.



6

Ö V E R S I K T S P L A N  H A B O  K O M M U N

Läsanvisningar

Kapitel 1  
 
Inledning  
I kapitlet beskrivs vad en översiktsplan är och hur 
den formella processen ser ut när översiktsplanen 
tas fram. En översiktsplan måste förhålla sig till 
andra planer och program både på nationell, 
regional och lokal nivå, dessa presenteras kort. 
Begreppet hållbar utveckling förklaras kort.

Kapitel 2 
Utvecklingsstrategi för den  
hållbara kommunen 
I kapitlet görs en övergripande nulägesbeskrivning 
av Habo kommun. Beskrivningen belyser 
planeringsutmaningar som framtidens utveckling 
behöver lösa. Till översiktsplanen finns 
övergripande målsättningar och strategier som 
beskrivs. De övergripande målsättningarna 
visualiseras i en målbild. 

Kapitel 3 
Riksintressen, regional utveckling  
och mellankommunala frågor 
I kapitlet redogörs kommunens riksintressen 
samt vilka intressen som kommunen har 
gemensamt med hela Jönköpings region och 
vilka intressen kommunen har gemensamt 
med grannkommunerna. I kapitlet beskrivs hur 
kommunen vill arbeta med dessa intressen i 
framtiden. 

Kapitel 4 
Allmänna intressen  
Kapitlet tar upp intressen som rör allmänheten så 
som klimatförändringar, värdefulla kulturlandskap 

och naturområden, områden som är viktiga 
för friluftslivet, trafik och infrastruktur, teknisk 
försörjning, miljö-, hälso- och säkerhetsrisker, 
näringsliv och verksamheter samt landsbygden.                            
I kapitlet beskrivs intressena och hur kommunen 
arbetar med dem idag samt hur kommunen vill 
arbeta med dem i framtiden.  

Kapitel 5 
Lokala utvecklingsmöjligheter  
Kapitlet beskriver fem av kommunens tätorter 
utifrån hur de fungerar och ser ut idag och vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns. I kapitlet beskrivs 
hur kommunen vill att orterna ska utvecklas. 

Kapitel 6
Genomförande och uppföljning 
I kapitlet beskrivs hur kommunen behöver arbeta 
för att genomföra översiktsplanen. Det handlar 
bland annat om samarbeten och dialoger med olika 
typer av aktörer, framtagande av utredningar och 
planer, hur översiktsplanen kopplas till kommunens 
budget, vilka förvaltningar och enheter som 
ansvarar för att översiktsplanen realiseras samt hur 
kommunen kan kontrollera så att översiktsplanen 
efterlevs genom uppföljning. 

Hållbarhetsbedömning 
I kapitlet beskrivs de konsekvenser som man 
kan vänta sig uppstå om hela översiktsplanen 
genomförs. Konsekvenserna bedöms utifrån tre 
aspekter, ekologiska, sociala och ekonomiska. 
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Tillvägagångssätt

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan föregås 
av en rad beslut som tas i kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-12 att 
tillsätta en styrgrupp för att ta fram en ny över-
siktsplan. Styrgruppen ska bestå av samtliga tre 
kommunalråd, byggnadsnämndens presidium, 
en representant från miljönämnden och av 
kommunchef. 

• Habo kommun begärde 2015-10-02 att få en 
sammanfattande redogörelse över länsstyrel-
sens synpunkter på översiktsplanen inför kom-
munens beslut om översiktsplanens aktualitet. 
Länsstyrelsen yttrande inkom 2016-04-04.

• Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att 
översiktsplanen från 2006 inte är aktuell och att 
en ny kommunövergripande översiktsplan ska 
tas fram. 

Organisation
Organisationen för arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan ser ut på följande vis: 

Styrgrupp: tre kommunalråd, byggnadsnämndens 
presidium, en representant från miljönämnden och 
kommunchef. 

Projektgrupp: teknisk chef, enhetschef  för 
miljöenheten, enhetschef  för gata/VA-enheten, 
miljöstrateg samt tjänsteman från miljöenheten 
(miljö- och hälsofrågor).  

Arbetsgrupp: tjänstemän inom miljöförvaltningen, 
gata/VA- enheten, plan- och exploateringsenheten, 
fritids- och kulturenheten, stabsfunktion för 
tekniska förvaltningen, räddningstjänsten samt vd:n 
för Habo Energi. 

Arbetet drivs av plan- och exploateringsenheten på 
uppdrag av kommunfullmäktige.

Översiktsplanens innehåll förankras under 
arbetsprocessen i projektgrupp och i styrgrupp 
med syftet att förankra samrådsförslaget. Under 
våren 2018 hölls genomgångar vid tre tillfällen 
i kommunstyrelsen med syftet att redovisa hur 
arbetet med översiktsplanens går samt förankra 
översiktsplanen politiskt. 

Dialog  
Medborgardialog 
Under vintern 2018 genomfördes 
medborgardialoger på fem olika tätorter i 
kommunen. Invånarna bjöds in till en workshop 
där de lämnade förslag på hur orten och 
Habo kommun som helhet kan utvecklas. 
Det genomfördes även en riktad dialog 
med näringslivet. Medborgardialogerna har 
sammanställts i ett offentligt dokument. 

Dialog med grannkommuner  
och myndigheter 
Kommunen genomförde dialoger med Jönköpings 
och Mullsjös kommuner med syftet att informera 
om Habo kommuns översiktsplan samt diskutera 
mellankommunala frågor. 

Kommunen genomförde dialoger med Jönköpings 
länstrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen med 
syftet att informera och diskutera innehållet 
i översiktsplanen som berör myndigheternas 
verksamhetsområden och intressen. 

Informationsmöte med markägare

Kommunen har haft ett informationsmöte med 
markägare som berörs av översiktsplanen. 



8

Ö V E R S I K T S P L A N  H A B O  K O M M U N

Samråd
Beslut om att skicka ut översiktsplanen på 
samråd togs i kommunstyrelsen den 10 oktober. 
Samrådstiden pågår under 1 november till 31 
januari 2019. Under perioden ges grannkommuner, 
myndigheter, intresseorganisationer, partigrupper 
i Habo kommun och invånare möjlighet att lämna 
skriftliga synpunkter på innehållet i översiktsplanen. 

Samrådsmöten

Under samrådstiden genomförs samrådsmöten på 
samma orter som under medborgardialogen. Syftet 
är att presentera utvecklingen som översiktsplanen 
föreslår samt återkoppla till diskussionerna som 
fördes under medborgardialogen. 

Barndialog

Under samrådstiden genomförs en dialog med 
elever i Habo kommun. Syftet är att förklara vad 
en översiktsplan är och presentera utvecklingen 
som översiktsplanen föreslår samt att ge eleverna 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Fortsatt arbete
Efter samrådet kommer översiktsplanen att 
bearbetas utifrån inkomna synpunkter för att vid 
årsskiftet 2019/2020 antas av kommunfullmäktige. 
Läs mer om planpocessen i kapitel 1.
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1 Inledning
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1. Inledning

Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 
(PBL) ha en aktuell översiktsplan som är 
kommunövergripande och som ska fungera 
vägledande för kommunens långsiktiga utveckling. 
Översiktsplanen omfattar kommunens hela 
geografiska yta. En översiktsplan är inte 
juridiskt bindande och dess innehåll kan därför 
inte överklagas. Däremot kan processen för 
framtagandet av översiktsplanen överklagas, det 
vill säga om det gjorts formella fel i hanteringen. 
Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande 
kan endast riktlinjer för framtida utveckling 
anges. Mer detaljerade bestämmelser görs i en 
detaljplan, vilken omfattar en liten geografisk yta. 
Översiktsplanen ska redogöra för grunddragen 
för utveckling och användning av mark och 
vatten. Vidare ska översiktsplanen redogöra för 
kommunens långsiktiga visioner och mål och hur 
dessa kan uppnås. Översiktsplanen ska även sättas 
in i ett nationellt och regionalt perspektiv samt 
övergripande visa hur kommunen tar hänsyn till 
nationella och regionala mål, planer och program 
som har betydelse för en hållbar utveckling, till 
exempel, transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål 
och regionala klimat- och energistrategier. 

Förutom den heltäckande översiktsplanen kan 
kommunen göra fördjupade översiktsplaner (FÖP) 
över ett begränsat geografiskt område som studeras 
mer noggrant, eller tilläggsplaner, där ett tema 
som exempelvis vindkraft behandlas över hela 
kommunen. 

Gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner 

och tilläggsplaner bakas in i den nya översiktsplanen 
och blir därmed inaktuella som egna planer. Dessa 
planer är följande:

Översiktsplan 2005, Fördjupad översiktsplan Habo 
tätort 2011, Fördjupad översiktsplan för Fiskebäck 
1995, Fördjupad översiktsplan för Fagerhults tätort 
2003, Fördjupad översiktsplan för Gyljeryd – 
Västerkärr 1998 samt Vindkraftspolicy 2009. 

Planprocessen 
Kommunfullmäktige ska en gång varje 
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen 
är aktuell eller om den behöver revideras. När ett 
beslut tagits av kommunfullmäktige om planens 
aktualitet och planen inte anses vara aktuell ska 
följande process ske:

1. Ett preliminärt planförslag tas fram och 
under tiden sker samråd med bland annat 
grannkommuner, regionen, länsstyrelsen, och 
andra myndigheter. Länsstyrelsen bevakar 
statens intressen, så som riksintressen, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd, 
mellankommunala frågor, risk för säkerhet och 
hälsa, översvämning och erosion. 

2. Samråd om planförslaget. Kommuninvånare, 
företag, föreningar och organisationer får 
möjlighet att framföra sina åsikter om det 
preliminära planförslaget på samrådsmöten. 
Även länsstyrelsen och andra berörda 
myndigheter, regionen och berörda kommuner 
ges möjlighet att framföra sina åsikter.

Här finns mer information om lagstiftning som påverkar översiktsplanen: 

Plan - & bygglagen (PBL) 

3 KAP § 4-5 PBL tar upp vad en översiktsplan ska innehålla.
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3. Kommunen måste besvara alla inkomna 
synpunkter under samrådet i en 
samrådsredogörelse. Kommunen ska 
redogöra för de synpunkter som påverkat 
planen och vilka synpunkter som inte 
kunnat tillgodoses samt anledningen till 
detta. Samrådsredogörelsen ska finnas med i 
granskningshandlingen. 

4. Ett slutligt planförslag tas fram och ställs ut i 
minst två månader innan kommunfullmäktige 
kan ta beslut om att anta planen. Under 
utställningsperioden ges återigen allmänheten 
med flera möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter till kommunen angående planen. 
Kommunen ska redogöra för vilka eventuella 
ändringar som synpunkterna lett till i ett 
särskilt utlåtande. Länsstyrelsen ska ge ett 
granskningsyttrande om planen som ska finnas 
med i antagandehandlingen för översiktsplanen.  

5. Om det görs väsentliga ändringar av planen 
efter utställningen måste planen ställas ut på 
nytt. Om inte så kan kommunfullmäktige ta 
beslut om att anta planen. Planen vinner sedan 
laga kraft om den inte har överklagats.                               

Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling hörs på många håll i 
samhället. Begreppet används inom många olika 
områden och på många olika sätt, vilket har gjort 
det svårt att veta vad som menas med hållbar 
utveckling. 

Den amerikanske miljövetaren och författaren 
Lester R. Brown introducerade begreppet hållbar 
utveckling 1981. Begreppet fick internationell 
spridning i Brundtlandrapporten 1987. Rapportens 
titel är ”Our common future”, vilket kan översättas 
med ”vår gemensamma framtid”. Rapporten togs 
fram av FN:s Världskommission för miljö och 
utveckling 1987. Ordförande var då Gro Harlem 
Brundtland. Begreppets innebörd är ungefär att 
hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. 

Hållbar utveckling kopplas till Brundtlands- 
rapporten i plan- och bygglagens första 
kapitel § 1. I denna lag finns bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generationer.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner, 
ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. De 
allmänna intressena som finns i andra kapitlet i PBL 
kopplas även dem till Brundtlandrapporten och de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling. 

Kommunens vision
Den hållbara kommunen för hela livet, antagen 
26 november 2015, är ett måldokument för 
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samråd

Vi reviderar 
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Tid för
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Vi reviderar
förslaget

Beslut om
antagande

Tid för
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mandatperioden 2016-2019 som beskriver 
10 övergripande politiskt fastställda 
verksamhetsmål. Nedan följer en uppdelning 
av de kommunala verksamhetsmålen (som är 
relevanta för översiktsplanen) fördelat på de tre 
hållbarhetsdimensionerna.

Ekonomisk hållbarhet

En sund ekonomi och ekonomistyrning 
Enligt god ekonomisk hushållning, som regleras i 
kommunallagen, ska kommunal verksamhet drivas 
så att kostnaderna för verksamheten inte skjuts på 
kommande generationer. Kommunens investeringar 
bör inte överstiga summan av avskrivningar 
och årets resultat. För de enskilda nämnderna 
innebär en sund ekonomi i första hand att den 
av fullmäktige beslutade budgeten ska hållas. Alla 
verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt. Det 
är viktigt att det finns kostnadsmedvetenhet i hela 
organisationen. Alla verksamheter ska sträva efter 
att medarbetarnas arbetstid används på det sätt 
som bäst gynnar kvalitet och ekonomi. Kommunen 
ska varje år, under perioden 2016-2019, ha ett 
budgetöverskott på minst 2 %.

Kvalitet
Habo kommuns verksamhet ska bedrivas med 
hög kvalitet. Att uppnå goda resultat är en av 
de viktigaste uppgifterna för den kommunala 
organisationen. Medarbetare ska vägledas i arbetet 
med att skapa förutsättningar för resultat med 
hög kvalitet. Det är viktigt att områden som 
behöver utvecklas och förbättras synliggörs. De 
egna resultat- och kvalitetsmålen ska, så långt 
som möjligt, jämföras med KKIK (Kommunens 
Kvalitet i Korthet). KKiK redovisar och jämför 
resultat inom områden som är av stort intresse 
för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett 
övergripande perspektiv beskriva kommunens 
kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra 
kommuner. 

Habo kommun har antagit en gemensam 

värdegrund som vilar på tre begrepp, engagemang, 
närhet och ansvar. Värdegrunden ska verka 
vägledande för kommunens medarbetare i sitt 
förhållningssätt gentemot varandra och våra 
kommuninvånare.

Mångsidigt näringsliv
Näringslivets villkor och förutsättningar ska 
alltid beaktas vid kommunala beslut. Habo 
kommun ska underlätta och aktivt arbeta för 
tydlig kommunikation till såväl befintliga företag 
som till företag/företagare som vill etablera sig 
i kommunen. Kommunen ska vara behjälplig i 
kontakter mellan företag och myndigheter.

Social hållbarhet

Trygg och säker kommun 
Habo kommun ska vara en trygg och säker 
kommun för alla invånare, besökare och 
verksamhetsutövare. Den personliga säkerheten är 
viktig för trivseln och den upplevda tryggheten ska 
ständigt förbättras. Habo kommun ska verka för att 
minska såväl antal som konsekvenser av olyckor, 
brott och bränder.

I Habo kommun är barnen i centrum 
Barn och ungas rättigheter ska lyftas fram. Ett 
barnperspektiv ska beaktas på alla beslut och 
åtgärder i Habo kommun.

Skapa ett mervärde genom mångfald  
och individens fria val 
I Habo kommun ska alla få plats oavsett kön, 
funktionshinder, etniskt ursprung eller religion. 
Mångfald och valfrihet har positiva effekter för 
verksamheter och medborgare.

Meningsfull fritid 
Habo kommun ska uppmuntra och verka för att 
alla invånare får möjlighet till en meningsfull fritid. 
Det är viktigt att verka för att civilsamhället och 
kommunen tar ett gemensamt ansvar.
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Ekologisk hållbarhet
En miljösmart och miljömedveten 
kommun 
I Habo kommun ska vi arbeta aktivt med 
klimat- och miljöfrågor och inte lämna över 
miljöproblem till efterföljande generationer. 
Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela den 
kommunala verksamheten. Habo kommuns 
miljöprogram ska utgöra grunden för miljöarbetet 
och Habo kommuns miljömål ska integreras i 
den allmänna samhällsplaneringen, samt ständigt 
utvecklas och anknyta till de nationella målen.

Utgångspunkter 
I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
tar kommunen fasta på nationella och regionala 
övergripande målsättningar som ska genomsyra 
det kommunala arbetet. Särskilt betydelsefulla för 
översiktsplanearbetet är de mål och program som 
beskrivs nedan.

Nationella mål och program 
Sverige 2025, Boverkets vision  
Boverket har på uppdrag av regeringen formulerat 
en vision, Sverige 2025. I visionen skriver Boverket 
att huvudorter och mindre orter länkas samman 
genom kollektivtrafikförbindelser och utvecklade 
cykelstråk, så att människor på ett enkelt och 
hållbart sätt kan röra sig mellan orterna utan att 
behöva använda bilen. Detta skapar arbets- och 
bostadsregioner där huvudorterna blir ekonomiska 
och kulturella motorer som även utvecklar de 
mindre orterna. Visionen ser högskoleorter 
som regionala noder för arbetsmarknad och 
infrastruktur. 

Visionen handlar om ökad samverkan mellan 
landsbygd, kommun och stat för att erbjuda 
attraktivt boende, distansarbete och levande 
besöksnäring på landsbygden. Den handlar också 
om ett klimatanpassat och energieffektivt byggande 
med fokus på livskvalitet, god hälsa och hushållning 

med resurser. 

Naturresurser så som vind, vatten och mineraler 
kan utvecklas långsiktigt och bärkraftigt. Likaså kan 
besöksnäringen utvecklas till att bli en av Sveriges 
viktigaste näringar med natur- och kulturmiljöer 
som är internationellt kända.  

Visionen tar upp att de flesta gods- och 
persontransporter kan ske på utbyggda 
järnvägsstråk. För att nå dit krävs en kraftig 
omställning med nya och förbättrade järnvägsspår 
som binder ihop städer, hamnar och naturresursrika 
områden. 

En utvecklad kollektivtrafik förutsätter att näten 
för tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och fasta 
stombussnät utvecklas kraftigt. En sådan utveckling 
kortar restiderna och minskar trycket på centralt 
belägna bostäder samt gynnar regional utveckling. 

Visionen tar upp att Sverige kan ha ett i princip 
fossilfritt elenergisystem. Det som krävs är att ny 
bebyggelse energieffektiviseras, samtidigt som 
systemen utvecklas och byggs ut för sol-, vind-, 
våg- och bioenergi. Dessutom behövs smarta elnät 
som binder samman Europa.

Klimatförändringarna påverkar både vattnets 
kvalitet och kvantitet. Därför behöver våra  
dricksvattensystem vara robusta och lätta att 
anpassa till ändrade förutsättningar. Alla stora 
grundvattenförekomster och stora ytvattentäkter 
behöver nationellt skydd. Vattenverken 
behöver  utvecklas och det behövs planer för  
vattenförsörjningen på nationell, regional och lokal 
nivå.

Visionen tar upp att naturområden så som stränder, 
skogar, odlingsmark och tätortsnära natur kan vara 
både bättre skyddade och utvecklade så att alla 
människor har tillgång till en hälsosam livsmiljö. 
Stadsplaneringen behöver ta hänsyn till behovet av 
grönområden, samtidigt som strandskyddet måste 
stärkas. Ett bättre naturskydd gynnar den biologiska 
mångfalden. mångfalden.
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Agenda 2030  
I september 2015 antogs Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Den nya 
utvecklingsagendan består av 17 globala mål med 
sammanlagt 169 delmål. Integrerat i de globala målen 
är de tre sinsemellan lika viktiga perspektiven; social, 
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Alla 
länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är 
respektive regerings ansvar att målen nås i det egna 
landet. Samarbete krävs mellan nationella och lokala 
myndigheter, organisationer och föreningar, forskare 
och näringsliv. Målen ska nås till år 2030. 

Det mål som är mest relevant 
för översiktsplanen är mål 11 – 
Hållbara städer och samhällen. 
Städer och bosättningar ska 
göras inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

Följande delmål är specifikt relevanta för 
översiktsplanearbetet:

Mål 11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla 
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp 
slumområden.

Mål 11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till 
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga 
och hållbara transportsystem för alla. Förbättra 
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut 
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på 
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 
barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre 
personer.

Mål 11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för 
deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering 
och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Mål 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga 
världens kultur- och naturarv.

Mål 11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat genom att 
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall.

Mål 11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell 
tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga 
grönområden och offentliga platser, i synnerhet för 
kvinnor och barn, äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning.

Sveriges transportpolitiska mål 
Det övergripande transportpolitiska målet i 
Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Därutöver har riksdagen beslutat om ett 
funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål 
för säkerhet, miljö och hälsa, och dessa är 
jämbördiga. Regeringen har preciserat målen. 
Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring 
på hållbart resande är följande.

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet och vistas i trafik-
miljöer ska öka. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel ska förbättras. 

Sveriges nationella miljömål  
Sveriges miljömål är riktmärken för det nationella 
miljöarbetet. Miljömålen beskriver den kvalitet vi 
vill att miljön ska ha år 2020. Det finns 16 miljömål 

inom olika områden. För varje mål finns ett antal 
preciseringar, som förtydligar vilket miljötillstånd 
som ska uppnås inom olika områden. Sveriges 
miljömål omhändertar nationellt den ekologiska 
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen som 
redovisas i Agenda 2030.

Av de 16 miljömålen är 14 aktuella för Habo 
kommun;

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö,  Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt- och djurliv. 

De nationella miljömålen har konkretiserats ner 
i regionala miljömål och genom olika strategier 
och åtgärdsprogram. För översiktsplanens del är 
miljömålet God bebyggd miljö ett av de viktigaste.

I Habo kommuns riktlinjer 
för bostadsförsörjning står 
att kommunen ska precisera 
miljömålet God bebyggd miljö för 
Habo kommun. Nedan följer 
dessa preciseringar: 

 1. Hållbar bebyggelsestruktur: en långsiktigt 
hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både 
vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade,

Kommunens precisering: 
Bebyggelsestrukturen som är markeffektiv 
skapar underlag för kollektivtrafik och 
möjliggör en utveckling av ett tillgängligt gång- 
och cykelvägnät. Ny bebyggelse placeras längs 
med kollektivtrafikstråk. Lämpliga områden 
planeras för bostäder tillsammans med 
verksamheter som inte är störande, vilket 
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skapar områden som är befolkade dygnet  
runt och som minskar avstånden mellan olika 
målpunkter. Skolor och förskolor placeras 
på strategiska områden med närhet till natur 
och bostadsområden. Centrum planeras och 
byggs med förutsättningar att skapa ett levande 
centrum. Ny infrastruktur utvecklas och 
kopplas till befintlig.

 2. Hållbar samhällsplanering: städer och 
tätorter samt sambandet mellan tätorter och 
landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet 
och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt 
miljö- och hälsorelaterade frågor,

Kommunens precisering: Fiber byggs ut 
i hela kommunen, inklusive landsbygden. 
Kommunen är positiv till bostadsbyggande och 
verksamhetsutveckling vilket ger förutsättningar 
för att skapa en levande landsbygd och tätorter 
som kompletterar varandra. Gång- och  
cykelvägar byggs för att länka samman 
tätorter, delområden och målpunkter. Genom 
ett välfungerande vägnät och cykelnät 
kan invånarna ta del av både landsbygd 
och den service som finns i tätorterna. 
Kulturlandskapet värnas och lyfts fram i lokala 
samverkansprojekt.   

 3. Infrastruktur: infrastruktur för energisystem, 
transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen 
och i övrig fysisk planering samt att lokalisering 
och utformning av infrastrukturen är anpassad 
till människors behov, för att minska resurs- och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt 
som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, 
estetik, hälsa och säkerhet,

Kommunens precisering: Ny bebyggelse 
lokaliseras i direkt anslutning till befintlig, då 
kan man bygga vidare på infrastrukturen och 
vara resurseffektiv. Inför framtida utveckling 
hanteras infrastrukturfrågor i  

 
ett långsiktigt perspektiv och i stora drag i 
översiktsplanen samt i fördjupade förstudier 
för större sammanhängande områden. I 
arbetet med detaljplaner hanteras planeringen 
för infrastrukturen konkret. I översiktsplanen 
och i efterföljande detaljplaner görs 
sammanvägningar och ställningstagande för 
utvecklingen. I kommunens miljöprogram 
finns åtgärder för att minska klimatpåverkan, i 
översiktsplanen hanteras frågor som rör hälsa 
och säkerhet. I samband med att detaljplaner 
tas fram följs lagstiftning kring hälso- och 
säkerhetsfrågor. 

 4. Kollektivtrafik, gång och cykel: 
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, 
energieffektiva och tillgängliga och att det finns 
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,

Kommunens precisering: Inventering av det 
befintliga gång-och cykelnätet och förbättra 
bristerna samt planering för gång- och 
cykelvägar i nybyggda områden i tätorterna. 
Cykelvägar kopplar samman tätorterna för 
att utveckla möjligheten att pendla hållbart. 
Cykelvägar ska tillgängliggöra målpunkter, 
natur- och rekreationsområden. Behovet av 
kollektivtrafik ska beaktas i planeringen för 
nya områden och kontinuerliga dialoger med 
Länstrafiken och grannkommunerna ska föras. 
Perspektiv finns på hela resan och kommunen 
ska arbeta för goda kopplingar mellan olika 
trafikslag, cykel, buss, tåg och bil.   

 5. Natur och grönområden: det finns natur- 
och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet

Kommunens precisering: Viktiga gröna 
områden och gröna stråk ska bevaras och 
utvecklas och för att skapa en sammanlänkad 
grönstruktur som är viktig för växt- och djurliv 
samt för människans rekreation. I detaljplan 
säkerställs grönstruktur och tillgången av  
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grönområden och natur för att skapa möjlighet  
till rekreation och en god livsmiljö. Sjöar och åar 
är tillgängliga och är en viktig del i friluftslivet.

 6. Kulturvärden i bebyggd miljö: det kulturella, 
historiska och arkitektoniska arvet i form av 
värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas,

Kommunens precisering: Inventering av 
bebyggelsen i tätorten innebär att byggnader 
med kulturvärden pekas ut och skyddas. Likaså 
kan ortsnamn och delar av landskapet inventeras 
och skyddas. Ny bebyggelse intill kulturhistoriskt 
intressanta byggnader, miljöer och landskap 
utformas med hänsyn till dess värden. I de fall 
där det är lämpligt ta fram dokument för att 
lyfta fram, skydda och utveckla kulturhistoriska 
byggnader/miljöer.                                                                               

 7. God vardagsmiljö: den bebyggda miljön 
utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,

Kommunens precisering: Planering av olika 
typer av bostäder såsom flerbostadshus, rad- 
och parhus samt villor skapar förutsättningar 
för ett varierat utbud av bostäder som i sin tur 
möjliggör flyttkedjor och för människor att 
välja bostad. Arbeta med centrumutveckling 
och planera för verksamheter i bottenplan 
på lämpliga och strategiska områden. Arbeta 
för att skapa mötesplatser och tillgängliggöra 
dessa. Arbeta med detaljplanebestämmelser för 
utformning av mark och byggnader samt arbeta 
med illustrationer i samband med framtagandet 
av detaljplaner. Planberedskap för både bostäder 
och verksamheter.

 8. Hälsa och säkerhet: människor utsätts inte för 
skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer 
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.
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Kommunens precisering: I samband med 
att lämpliga utvecklingsområden pekas ut i 
översiktsplaneringen vägs frågor om hälsa och 
säkerhet in. I detaljplanearbetet hanteras frågor 
om hälsa och säkerhet konkret genom juridiska 
bestämmelser, vars syfte är att utifrån gällande 
lagstiftning, säkerställa att den planerade 
markanvändningen inte utsätter människor för 
hälso – eller säkerhetsrisker. Arbeta för att fler 
resor och transporter sker på ett hållbart sätt 
för att minska utsläpp. Skydda vattenområden 
för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet. 

 9. Hushållning med energi och naturresurser: 
användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande 
och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används.

Kommunens precisering: Kommunen är 
positiv till förnybara energikällor såsom vind, 
sol och vatten. I kommunens miljöprogram 
sätta upp mål och följa upp. Planering av 
områden sker på ett resurseffektivt vis och 
marken nyttjas på bästa sätt. 

 10. Hållbar avfallshantering: avfallshanteringen 
är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt 
som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i 
så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras.                                                          

Kommunens precisering: Kommunen 
eftersträvar en effektiv avfallshantering 
och sortering av avfall. Det finns 
återvinningsstationer tillgängligt för invånarna. 
Mängden överblivna jordmassor minimeras 
genom en god planering och exploatering. De 
massor som blir återanvänds för bästa ändamål.

Regionala mål och program 
Klimat- och energistrategi  
Klimat- och energistrategin har tagits fram av 
Länsstyrelsen i Jönköping i samarbete med 
kommunerna i länet, myndigheter och näringsliv. 
Strategin visar hur Jönköpings län kan bidra till 
att klara klimatmålen, energiomställningen och 
klimatanpassningen. Visionen är att Jönköpings län 
ska vara ett plusenergilän år 2050, vilket innebär 
att behovet av energi ska minska med 40 % och 
att den förnybara energin ökar så att det finns ett 
överskott som kan säljas till andra län och länder. 
Det första etappmålet är att Jönköpings län ska vara 
ett klimatsmart län år 2020. Det innebär att hela 
samhället har utvecklat ett systematiskt energi- och 
klimatarbete som leder till att utsläppen minskar. 
Det innebär också att samhället anpassas till de 
pågående klimatförändringarna.
I klimat- och energistrategin har sju 
åtgärdsområden tagits fram: 

Effektivare energianvändning 
För att nå klimatmålen är energieffektiviseringen 
en viktig del att arbeta med. Det handlar bland 
annat om att använda energisnåla transportmedel 
och uppvärmningssystem, samt se över 
ventilation, belysning och isolering. Målet för 
energianvändningen är att Jönköpings län ska vara 
30 procent effektivare än år 2008 till år 2020. 

Planering 
För att kunna utveckla energieffektiva och 
transportsnåla städer och tätorter krävs det att 
man arbetar aktivt med samhällsplanering och 
bebyggelseutveckling. För att nå dit behöver 
man arbeta med förtätning och utveckling längs 
med kollektivtrafikstråken. Man behöver även 
arbeta mycket med utbyggnad av solcells- och 
vindkraftsanläggningar, utbyggd fjärr- och 
närvärme samt attraktiva transportmöjligheter med 
kollektivtrafik och cykel.
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Förnybar energi 
I Jönköpings län finns det stor potential för 
att öka produktionen av vindkraft, solenergi, 
biobränslen, etanol och biogas. Ett etappmål i 
strategin är att länet ska vara självförsörjande på 
el till minst 50 % år 2020.  Elen ska vara förnybar 
och främst produceras med solceller, vindkraft 
och kraftvärmeverk. Ett annat etappmål är att 
alla bostäder och lokaler ska ha fossilbränslefri 
uppvärmning år 2020 samt att majoriteten av alla 
tätorter ska vara anslutna till fjärr- eller närvärme. 

Transporter 
I Jönköpings län står transportsektorn för nästan 
hälften av utsläppen av växthusgaser. Det är därför 
viktigt att arbeta med energieffektivisering inom 
transportsektorn. Genom att byta transportmedel 
finns stora möjligheter att minska utsläppen. 
Ungefär hälften av alla bilresor körs på sträckor 
som är kortare än 5 km. Många av dessa resor 
kan ersättas med cykel eller promenad, vilket 
även bidrar till bättre folkhälsa. Det är viktigt att 
minska utsläppen från transporter i länet och några 
etappmål som tagits fram är att  de flesta nya bilar 
och den största delen av kollektivtrafiken ska drivas 
med fossilfria drivmedel år 2020. I varje kommun 
ska det finnas tankställen för biogas och elenergi 
år 2020. År 2030 är målet att alla fordon ska köras 
utan fossila bränslen.

Konsumtion och livsstil 
För att minska den negativa klimatpåverkan är det 
viktigt att arbeta med beteende och livsstil. Många 
svenskar har bilden av att livsstilen i Sverige är 
relativt klimatvänlig. Många av oss sopsorterar, 
handlar miljömärkt och är duktiga på att använda 
teknik för att minska en del av miljöproblemen.

Samtidigt har vi en hög energikonsumtion, 
som bland annat beror på det nordliga klimatet 
och tillgången på billig el. Även utsläppen av 
växthusgaser från vårt resande är stora. Andelen 
varor som konsumeras behöver minska och i större 
utsträckning ersättas med resurssnåla tjänster. 
Istället för att konsumera fysiska produkter 

kan man konsumera upplevelser eller hyra via 
delningstjänster så som exempelvis verktyg, bil eller 
kläder med mera. Sverige ligger på plats 13 av 153 
(år 2013) på Världsnaturfondens lista över de länder 
som har störst ekologiska fotavtryck per person. 

Jordbruk och skogsbruk 
Vi behöver jordbruket eftersom det levererar 
livsmedel, bidrar till en levande landsbygd och är 
en förutsättning för bevarandet av den biologiska 
mångfald som är knuten till odlingslandskapet. 
Jordbruket kan även bidra till produktion av biogas 
av gödsel från nötkreatur och energiskog. Men 
mjölk- och köttproduktionen står samtidigt för en 
del av länets utsläpp av framför allt metangas från 
nötkreatur, metan- och lustgas från stallgödsel samt 
lustgas från åkermark. 

Av länets landareal består 70 %  av skogsbruk 
vilket gör skogsbruket till en viktig näring för 
länet. Skogen är en viktig resurs på många sätt 
och ger stora exportinkomster. Genom skogen får 
vi förnybart bränsle till fjärrvärmeanläggningar 
och värmepumpar. Skogen fungerar även som 
viktig kolsänka. När skogen växer tar den upp 
koldioxid från atmosfären och minskar på så vis 
växthuseffekten. Avverkningen måste vara mindre 
än tillväxten för att kolsänkan ska vara bestående. 

Anpassning till klimatförändringar 
Genom att anpassa samhället till klimatförändringar 
så minimeras de risker som det nya klimatet 
medför. Ett utav etappmålen är att alla kommuner 
i länet har identifierat och analyserat riskerna 
som ett förändrat klimat innebär till år 2015. 
Klimatförändringarna kommer medföra risker 
med översvämningar, ras, skred och erosion, ökade 
temperaturer, värmeböljor och torka.

Dessa risker behöver kommunerna ta hänsyn till i 
planering av både ny och  befintlig bebyggelse. 

Åtgärdsprogram inom miljömålsarbetet 
En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram 
åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. 
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Programmen och dess åtgärder är en viktig del för 
att på regional och lokal nivå göra insatser för att 
uppnå miljömålen. I arbetet samverkar kommuner, 
näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer 
för att miljömålen ska få genomslag i länet och 
miljön ska bli bättre.

Jönköpings län arbetar utifrån fem stycken 
åtgärdsprogram

• Hälsans miljömål, 2016-2020

• Minskad klimatpåverkan 2015–2019 (under 
revidering)

• Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019 
(reviderat år 2017)

• Vattnets miljömål 2017–2021

• Grön handlingsplan 2018–2022

Hälsans miljömål, 2016-2020 
Hälsans miljömål omfattar miljömålen Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö 
samt delar av Frisk luft och God bebyggd miljö. 
Programmet innehåller 24 åtgärder och gäller 
mellan åren 2016 och 2020. Det pågår arbete 
inom flera miljöområden; tillsyn av förorenade 
områden, kemikalier i förskolan, fasa ut farliga 
kemikalier, kommunala kulturmiljöunderlag och 
kulturmiljöprogram samt insatser i grönstrukturen.

Uppföljningen av målen visar att fortsatta insatser 
behövs för att nå målen. Områden som behöver 
vara i fokus framöver är; 

• Åtgärder för minskad trafik, vilken är den störs-
ta källan till luftföroreningar som människor till 
vardags utsätts för.

• Kemikaliers och UV-strålningens påverkan på 
barn, eftersom de är känsligare än vuxna.

• Ökad kunskap om de kemikalier som används i 

samhället.

• Ökad takt för åtgärder och sanering av förore-
nade områden.

• Att bryta trenden av ökade avfallsmängder från 
hushållen genom ökad återvinning och återan-
vändning.

Minskad klimatpåverkan, 2015-2019 (är under 
revidering) 

Åtgärdsprogrammet är under revidering. Ett nytt 
program börjar att gälla år 2021.

Anpassning till ett förändrat klimat, 2015-2019 
(reviderat 2017) 
En av grundpelarna för länets arbete 
med klimatanpassning är det regionala 
åtgärdsprogrammet, Anpassning till ett förändrat 
klimat. Det utgörs av 49 åtgärder som länsstyrelsen, 
kommuner och olika aktörer åtagit sig att arbeta 
med i strävan att klimatsäkra samhället. Arbetet 
med klimatanpassning handlar om långsiktighet 
och att agera förebyggande. Programmet innehåller 
mål för länets klimatanpassningsarbete samt 
prioriterade, konkreta åtgärder vilka har utpekade 
genomförare. Åtgärderna är förankrade med 
gernomförare. 

Viktiga verksamhetsområden som påverkas 
av klimatförändringarna är till exempel länets 
dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, 
miljötillstånd, krisberedskap, areella näringar, 
dammsäkerhet, vägar och byggnader samt 
människors hälsa. Utöver det är tillgången på 
resurser en viktig fråga i klimatanpassningsarbetet. 

Prioriterat inom klimatanpassningsarbetet i 
Jönköpings län är att öka beredskapen och skydd 
för extremväder som värmebölja, torka, storm 
och skyfall samt för de effekter som medföljer en 
ökande temperatur och ökande nederbörd så som 
förändrade flödesmönster och översvämningsrisk, 
risker för erosion, ras, skred och slamströmmar, 
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försämrad råvattenkvalitet samt påverkan på djurs 
och människors hälsa. 

Ett nytt åtgärdsprogram ska tas fram och börja gälla 
år 2021.

Vattnets miljömål, 2017-2021 
Omfattar miljömålen bara naturlig försurning, ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag samt 
grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller 
35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021.

Länsstyrelsen är ansvarig för flest åtgärder, därefter 
kommer kommunerna. Men även andra aktörer 
som till exempel Skogsstyrelsen, LRF och Smålands 
turism ansvarar för åtgärder i programmet.

Åtgärderna handlar bland annat om:

• Inventering av vandringshinder vid enskilda 
vägar

• Kommunala vattenförsörjningsplaner och vat-
tenskyddsområden

Av miljökvalitetsmålen som ingår i programmet 
är det enbart Grundvatten av god kvalitet som är nära 
att nås medan de övriga inte bedöms kunna nås 
till år 2020. Det finns därför ett stort behov av att 
åtgärderna genomförs.

Grön handlingsplan 2018-2022 
Grön handlingsplan har tagits fram av länsstyrelsen 
i samverkan med länets aktörer utifrån tre olika 
uppdrag med nära kopplingar till varandra 
som har samordnats: 1) Uppdraget att ta fram 
åtgärdsprogram för miljömålen, 2) uppdraget 
om handlingsplan för grön infrastruktur och 3) 
friluftslivsuppdraget.

Syftet med den gröna handlingsplanen är att bidra 
till att nå miljökvalitetsmålen, ett rikare friluftsliv 
och en fungerande grön infrastruktur genom att 
markägare, entreprenörer, intresseorganisationer, 
kommuner och myndigheter tillsammans arbetar mot 
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gemensamt uppställda mål. Genom att analysera 
nuläget ska åtgärder styras dit de behövs mest, där 
skötsel och restaurering skapar ett för arter och 
livsmiljöer mer ändamålsenligt landskap än dagens. 
För miljömålsarbetet och friluftsuppdraget finns 
nationellt framtagna mål, medan målen för arbetet 
med grön infrastruktur är regionalt framtagna 
och sammanfaller med de som togs fram för 
landskapsstrategin för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald är en grundförutsättning 
för mänsklig överlevnad. Naturen ger samhället 
produkter och tjänster som bidrar till välfärd och 
livskvalitet. För en fungerande mångfald, krävs en 
grön infrastruktur som ger landskapsekologiska 
samband. Grön infrastruktur är på så vis även en 
grund för att uppnå många av miljömålen och bidra 
till möjligheter för ett rikt friluftsliv. Den varierande 
naturen i länet erbjuder goda förutsättningar för 
både biologisk mångfald och friluftsliv i olika 
former.

Den generella hotbilden mot biologisk mångfald 
i länet är delad. Dels finns en påverkan på 
landskapet i samband med exploatering, 
där naturmark tas i anspråk för bostads-, 
industri- och infrastrukturbyggen. Dels sker 
det en ökad igenväxning och igenplantering 
av odlingslandskapet där naturbetesmarker 
och slåttermarker överges i takt med en ökad 
urbanisering. I skogslandskapet gör ett mer 
genombrukat skogslandskap att tillgången på 
naturvärden minskar, trots en ökad hänsyn. Det 
sker idag en ”förgraning” i landskapet i takt med att 
markägarna återbeskogar tidigare talldominerade 
skogar med gran.

Handlingsplanen har identifierat åtta tematiska 
insatsområden som är extra betydelsefulla i det 
kommande arbetet. På sikt ska det för varje 
insatsområde tas fram målsättningar och behov av 
konkreta insatser och åtgärder utöver de som redan 
är föreslagna.

• Grön infrastruktur i exploaterade områden

• Ett skogslandskap i balans

• Ett odlingslandskap i balans

• Ekologiskt funktionella kantzoner med omgi-
vande landskap

• Invasiva främmande arter

• Friluftsliv och naturturism

• Tidigare miljöskulder

• Utveckla underlag och arbetssätt (grön infra-
struktur på lokalnivå, kompensationsåtgärder, 
ekosystemtjänster och nyckelfaktorer)

Till den Gröna handlingsplanen och insatsområdena 
finns ett åtgärdsprogram kopplat som redovisar 
34 åtgärder som ska genomföras för att uppnå 
målsättningarna. Ansvaret för att genomföra dessa 
är fördelat på kommuner, länsstyrelsen och andra 
organisationer. Åtgärdsprogrammet löper över åren 
2018-2022. En förutsättning för att nå målen är en 
bred samverkan och därför har åtgärderna tagits 
fram i arbetsgrupper med bred representation från 
olika aktörer i länet. Genomförandet av åtgärderna 
följs upp årligen av länsstyrelsen.

Lokala mål och program 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
I kommunens riktlinjer (2017-2020) för 
bostadsförsörjning står att kommunen ska peka 
ut en långsiktig, strategisk utveckling av Habo 
kommun i översiktsplanen samt att kommunen 
ska planera med miljömålet God bebyggd miljö som 
utgångspunkt. 

I lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar står att varje kommun ska ta fram 
riktlinjer för hur de ska planera för kommunens 
bostadsförsörjning. Syftet med planeringen är 
att skapa förutsättningar så att alla i kommunen 
kan leva i goda bostäder. För att kunna göra det 
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redovisas bostadssituationen i kommunen och mål 
och åtgärder kopplas till denna.

Riktlinjerna redovisar kommunens mål 
för bostadsbyggandet och utvecklingen av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att uppnå 
uppsatta mål samt redovisar hur kommunen har 
tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

Analysen som gjorts talar för en bostadsbyggnation 
som kompletterar den befintliga villabebyggelsen, 
likaså en byggnation som kompletterar den 
dominerade äganderätten. Ungefär 80 % av 
hushållen utgörs av äganderätter.  

Miljöprogram 
Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt 
miljöprogram. Programmet gällde till en början 
för åren 2014-2017. Under 2017 reviderades 
programmet för att sedan förlängas till och med 
år 2019. Ett nytt miljöprogram ska tas fram 
som börjar gälla år 2020. Miljöprogrammet har 
sin utgångspunkt i de nationella och regionala 
miljömålen och den regionala Klimat- och 
energistrategin. I det lokala miljöprogrammet finns 
övergripande mål, delmål och åtgärder inom 
områdena energi och klimat, miljömedvetenhet, 
rent vatten samt natur och djur. För energi och 
klimat finns tre övergripande mål: Effektivare och 
klimatsmart energianvändning, fossilbränslefria 
och smarta transporter som är förberedda och 
anpassade inför klimatförändringar. Övergripande 
mål för miljömedvetenhet är: miljöanpassade inköp 
och upphandlingar, god kunskap om miljö, energi 
och klimat. Övergripande mål för rent vatten 
är: minska miljöpåverkan på sjöar, vattendrag 
och dricksvatten. De övergripande målen för 
natur och djur är: grönstrukturerna är bevarade 
och naturtillgängligheten är god, natur- och 
kulturmiljövärdena är bevarade.  

Digital agenda  
Kommunens digitala agenda 2016-2020 bygger 
på den regionala digitala agendan. Målet i Habo 
kommun är att minst 90 % av alla hushåll och 
arbetsplatser ska ha tillgång till höghastighetsnät 
(> 100 Mbit/sek) senast år 2020. Fokus ska ligga 
på fiberbaserade nät eftersom denna teknik är 
förutsättningen för såväl fasta som mobila nät. 
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