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Samrådsredogörelse
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 sex yttranden. Ett digitalt samrådsmöte arrang-
erades den 1 februari 2021. Inga personer anslöt sig till mötet. De inkomna yttrandena 
har sammanfattats och kommenterats här under. 

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
I Länsstyrelsens databas, EBH-stödet, finns i närområdet till föreslaget planområde tre 
objekt med information om känd tidigare användning av klorerade alifatiska kolväten, 
id 151309, id 151310 och id 151362. Avståndet är cirka 200 meter till id 151309 och 
151310 och knappt 300 m till id 151362. Denna typ av ämnen har ett komplicerat 
spridningsmönster och kan även spridas över långa avstånd. I flera fall har förore-
ningsplymer konstaterats upp till 1 km från ett källområde, vilket innebär att 200-300 
m i detta sammanhang är ett kort avstånd. Enligt den information Länsstyrelsen har 
saknas miljöteknisk undersökning för samtliga dessa objekt, varför eventuell spridning 
till omgivande mark och grundvatten inte kan uteslutas.
Det ska framgå av planen att riskerna för människors hälsa inom planområdet är 
utredda, och att kommunen har bedömt och tagit ställning till markens lämplighet för 
föreslagen användning. Om det finns behov av åtgärder för att säkerställa markens 
lämplighet ska åtgärderna antingen genomföras innan planen antas alternativt att ge-
nomförandet säkerställs genom planbestämmelser.
Kommentar: Provtagning av inomhusluften i byggnaden på Gunnrasbo 3:2 har gjorts och mätning-
arna visar att värdena för inomhusluften uppfyller riktvärdena för känslig markanvändning. Objekt 
151310 (Gunnarsbo 1:266) har under året lämnat in en rapport för utfört en miljöinventering. 
Inventeringen visade på att det inte kunde påvisas några klorerade lösningsmedel. Mätningarna har 
gjorts i inomhusluft, dricksvatten och ytvatten och dagvatten. Ytterligare provtagningar ska göras i luft 
och de ska vara klara under sommaren 2021. 
För objekt 151309 ( Gunnarsbo 1:239) är inventeringen inte klar än men kommer att ha klar en 
inventering innan årsskiftet 2021/2022. För objekt 151362 har en första identifiering gjorts men 
någon inventering har inte påbörjats. 
I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt för kvartersmarken där befintlig bygg-
nad är uppförd. Däremot är strandskyddet inte upphävt inom den gällande planlagda 
naturmarken där rubricerad detaljplan föreslår kvartersmark för bostäder/vårdbo-
städer. Länsstyrelsen noterar att det finns delar av blivande kvartersmark där det av 
planbeskrivningen inte framgår om marken är lagligen ianspråktagen på ett sådant sätt 
att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Särskilda skäl för upphävande samt 
motivering till särskilda skäl måste förtydligas i planförslaget för att ett upphävande 
av strandskydd ska kunna ske för all föreslagen kvartersmark. Avsaknad av tillämp-
bara särskilda skäl innebär att ett strandskyddsupphävande kommer att ske i strid med 
strandskyddsbestämmelserna.
Kommentar: Strandskyddet är i gällande detaljplan upphävd för kvartersmarken. Ingen strand-
skyddsdispens har beviljats för den del av naturmarken som i föreslagen detaljplan har ändrats till 
bostadsändamål. Kommunen har undersökt varför ingen strandskyddsdispens har gjorts. Sannolikt 
är så att när det tidsbegränsade bygglovet gavs har bygglovshandläggaren kollat på länsstyrelsens 
kartskikt i kartdatabasen och där framgår det inte att strandskyddet inte är upphävt. Marken har 
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ianspråktagits som parkering och behövs för att fastigheten ska bli ändamålsenlig. Att återställa 
denna är inte aktuellt även om särskilda skäl inte finns. Vad gäller tillgängligheten till Hökesån är 
denna säkerställd genom att det vid Spinnet finns åtkomst till ån och arealen runt denna. Höjd-
skillnaderna mellan planområdet och Hökesån gör att tillgängligheten österifrån är svår. Vad gäller 
strandskyddets syfte med tanke på att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten saknas detta för de två  ytor som blivit i anspråktagna.  Dock finns syftet kvar från gällande 
detaljplan med korridoren ner till Hökesån kvar då det är möjligt för djur att ta sig ner till ån. 

Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.

Miljönämnden
Miljönämnden har inga synpunkter på planförslaget. 
När lägenheterna är klara bör en radonmätning enligt Strålningsmyndighetens metod-
beskrivning genomföras av fastighetsägaren. 
Kommentar: Radonmätning har gjorts och visar på att radonmängden i inomhusluften ligger långt 
under gränsvärdena. Planhandlingarna har uppdaterats med information om radon. 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den föreslagna detalj-
planen för del av Gunnarsbo 3:2 - Ringvägen 3. 

Socialnämnden (SN)
Socialnämnden har inga synpunkter på detaljplanen.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen anser det viktigt att delen som betecknas ”Natur” behålls 
opåverkad och att den inte avskärmas från Hökesåns ravin utan kan vara tillgänglig 
därifrån. I övrigt har föreningen inga invändningar mot planen.
Kommentar: Utöver de två smala kilar på vardera sida av byggnaden finns inga planer på att ändra 
på naturmarken väster om planområdet. Det kommer finnas möjligheter att ta sig ner till Hökesån 
från planområdet men tillgängligheten är svår då terrängen sluttar brant ner mot Hökesån från 
planområdet. 

Fastighetsägare till Gunnarsbo 1:172
Jag har läst igenom dokumenten som vi fick hem i brevlådan gällande det nya försla-
get. En sak som jag reagerade på är parkering till fastigheten. Det skrivs att fastigheten 
ligger centralt med närhet till lokaltrafik och att man därför inte behöver så många 
parkeringsplatser. Idag är halva fastigheten kontor och varje arbetsdag står det 1-5 
bilar parkerade utmed fastigheten som då är personal eller besökare. Många av bilarna 
ägs av Habobor som gör valet att ta bilen till jobbet trots att man egentligen har cykel-
avstånd. Det innebär att Ringvägen blir svårframkomlig.
Vid fastighetens södra del är det en korsning (Gröne vägen/Ringvägen) vilket gör att 
man inte får parkera i korsningen. Sen hamnar fler bilar längre norrut på Ringvägen. 
Jag som boende och granne med fastigheten har svårigheter att ta mig ut från och in 
till min fastighet. Har jag dessutom släp tillkopplat kommer jag inte ut/in.
Jag skulle önska att ni omvärderar antalet parkeringsplatser som ska finnas på fastighe-
ten Gunnarsbo 3:2 och beräknar för att få till fler parkeringsplatser på fastigheten för 
att slippa få boende eller personalens bilar parkerat på gatan.
Kommentar: Kontorsverksamheten pågår under en begränsad tidsperiod och parkeringsbehövet kom-
mer att ses över när man vet hur verksamheten kommer se ut framöver. Möjligheter finns att upprätta 
fler parkeringsplatser inom fastigheten. 
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