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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-18 Datum då anslaget tas ned 2019-11-11 
  
Protokollet förvaras på Tekniska förvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset, Habo 
 torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 15:00 –15:10 
  
Beslutande Niklas Fungbrandt (M), ordf. 

Lars-Åke Johansson (S) 

Henrik Gillek (M) 

Jan Lenhammar (KD) 

Robert Larsson (S) 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Sven-Anders Nyström (M) 
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Mari Helene Opdal, planarkitekt 

Vedran Madura, bygglovsingenjör 

Josef El Masry, bygglovsingenjör 

Sara Rosengren, sekreterare 
  
Utses att justera Robert Larsson 
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Dnr BN-2019-606 

§ 101 Remiss – Förslag till upphävande av strandskyddsområde 

på fastigheterna Dykärr 1:11, Dykärr 1:23, Dykärr 1:34, 

Kvill 1:2 och Habo 1:1 i Habo kommun 

 
Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande som remissvar:  

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län (länsstyrelsen) har fått in en begäran om 

upphävande av strandskyddet kring en damm som är belägen på 

fastigheterna Dykärr 1:11, Dykärr 1:23, Dykärr 1:34, Kvill 1:2 och Habo 

1:1 som ligger i Habo kommun. Dammen har 100 meter strandskydd och 

är under en hektar. Sökande önskar att strandskyddet upphävs vid hela 

dammen.  

 

Länsstyrelsen kan enligt 7 kap. 18 § andra stycket i miljöbalken upphäva 

strandskyddet vid mindre sjöar som är under en hektar under förutsättning 

att områdets betydelse för växt- och djurlivet och friluftslivet är liten. 

Länsstyrelsen utreder nu möjligheterna till att upphäva strandskyddet för 

aktuell damm och bedömer att upphävandet troligen har liten betydelse för 

växt- och djurliv.  

 

Länsstyrelsen har skickat en remiss angående förslaget för att Habo 

kommun ska ges möjlighet att yttra sig. Då tillsyn av strandskydd ligger på 

byggnadsnämnden har nämnden fått i uppgift att svara på remissen i 

samråd med miljöförvaltningen. 

Yttrande 

Dammen som åsyftas ligger inom en jordbruksfastighet, den utgör idag ett 

vandringshinder för vattenlevande organismer i Pirkåsabäcken/ 

Kvillabäcken som är ett tillflöde till Hökesån. Byggnadsnämnden gör 

bedömningen att ett upphävande av strandskyddet inte skulle få någon 

negativ inverkan varken på friluftslivet eller för växt- och djurliv. Därför 

ser byggnadsnämnden inga hinder för ett upphävt strandskydd för dammen. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

--- 

 
Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län (551 86 Jönköping) 

  Miljöförvaltningen, Habo kommun 
 

 

 

 


