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2 Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Standardförfarande

Hur samrådet har bedrivits
Byggnadsnämnden i Habo kommun beslutade den 28 maj 2020 (BN § 48) att upp-
rätta en detaljplan för bostadsändamål för del av Gunnarsbo 3:2.  Detaljplaneförslaget 
syftar till att möjliggöra en mer flexibel användning av aktuell byggnad samt att denna 
ska bli planenlig. Samråd kring ny detaljplan genomfördes mellan den 12 januari - 14 
februari 2021. Under samrådet inkom sju yttranden. Ett digitalt samrådsmöte ar-
rangerades den 1 februari 2021. Inga personer anslöt sig till mötet. Den 23 juni 2021 
beslutade byggnadsnämnden att låta planförslaget granskas. Granskningstiden pågick 
mellan den 5 juni och 27 augusti 2021. Sex yttranden inkom under granskningen varav 
fyra av dessa inte hade något att erinra. 

Inkomna synpunkter utan eriran
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Hyresgästföreningen
Trafikverket

Inkomna synpunkter med eriran
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör strandskyddet måste
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att
ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen noterar att det fortfarande saknas särskilda skäl för
upphävande av strandskyddet inom den gällande planlagda naturmarken där
rubricerad detaljplan föreslår kvartersmark för bostäder/vårdbostäder.
Särskilda skäl för upphävande måste finnas för att ett upphävande av
strandskydd ska kunna ske för all föreslagen kvartersmark.
Kommentar: 
Kommunen har kompletterat planbeskrivingen med vilka särskilda skäl som kommunen åberoper för 
upphävandet av strandskyddet. 

Lantmäteriet
De administrativa gränserna medför att strandskyddet inte upphävs inom hela kvar-
tersmarken. Om syftet är att strandskyddet ska upphävas inom hela kvartersmarken 
måste a1-bestämmelsen införas på alla områdena inom kvartersmarken, det vill säga 
även på ett område längst i söder och på två områden längst i norr.
Kommentar: Plankartan har uppdaterats så att a1-bestämmelsen finns på alla ytor som ska upphä-
vas. 
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