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Granskningsutlåtande ÖP 2040

Inledning och bakgrund
Den 16 oktober 2019 togs ett beslut i kommun- 
styrelsen att ställa ut översiktsplanen, från den 28 
oktober 2019 till och med den 12 januari 2020. 
Under utställningstiden fanns det möjlighet att läm-
na synpunkter på innehållet i översiktsplanen för 
kommuninvånare, intresseorganisationer, förening-
ar, företag, partipolitiska grupper, myndigheter och 
grannkommuner. Hela processen för att ta fram 
en översiktsplan regleras i plan- och bygglagens 3 
kapitel § 7-26.

Processen för utställning 
Utställningen är en del i den lagstadgade processen 
för att ta fram en översiktsplan. Syftet med utställ-
ningen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
en insyn i arbetet och möjlighet att påverka inne-
hållet i översiktsplanen.  

Utställningshandlingen med förslag till ny översikts-
plan har skickats till relevanta myndigheter, orga-
nisationer, grannkommuner, föreningar, politiska 
partier och förvaltningar enligt upprättad sändlista.

Information om utställning  
Information angående utställningstiden, hur man 
gör för att lämna synpunkter samt att översikts-
planen fanns tillgänglig på kommunens hemsida, 
i kommunhusets reception samt på biblioteket i 
Habo har kommunicerats på kommunens webb-
sida, på kommunens Facebooksida samt annon-
serats i Jönköpingsposten och i Habo nytt. Det 
fanns också möjlighet att ta del av information om 
översiktsplanen på Öppet hus som anordnades av 
kommunen.

Granskningsutlåtande 
Granskningsutlåtandet ingår som en bilaga till 
utställningsversionen av översiktsplanen. Syftet med 
granskningsutlåtandet är att beskriva hur utställ-
ningen har gått till och visa vilka förändringar som 
föranletts av utställningen. Den ska även bemöta 
och redovisa synpunkter som har inkommit och 
presentera en sammanvägning av synpunkterna 
som har relevans för översiktsplanen.

Deltagande 
Under perioden för utställningen inkom 18 yttran-
den. Flera av dessa hade inget att erinra, men de 
frågor som fördes fram berörde mest trafik och 
infrastruktur, avfall, natur samt jordbruksmark. Det 
är viktigt att påpeka att inkomna synpunkter inte är 
representativa för vad samtliga invånarna tycker i 
helhet. Det är få antal svar, de flesta har valt att inte 
lämna någon synpunkt. Habo kommun vill även 
betona att det är omöjligt att tillgodose samtliga in-
tressen eftersom åsikterna går isär. Det innebär ett 
ansvar att ta ställning till det allmännas bästa istället 
för det, ibland motstående, enskilda intresset.

Kommunen har sammanställt samtliga inkomna 
yttranden som inkom under utställningstiden i detta 
granskningsutlåtande. Inkomna synpunkter redo-
visas under respektive kapitel dit de tillhör och är 
fördelade under följande kategorier: Myndigheter 
och organisationer, Grannkommuner, Politiska par-
tier, Nämnd, Kommunalt bolag, Företag, Förening 
och Privatperson.

Följande remissinstanser hade inget att erinra 
enligt deras yttrande:

Naturvårdsverket

Vattenfall

Skogsstyrelsen

Lantmäteriet
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Inkomna yttranden
Kategori Antal
Myndighet/organisation 9
Naturvårdsverket
Region Jönköpings län
Jordbruksverket
Vattenfall
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Lantmäteriet
Lantbrukarnas riksförbund
Grannkommuner 2
Mullsjö kommun
Jönköpings kommun
Politiska partier 0
Nämnd 2
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Kommunalt bolag 1
June Avfall och Miljö
Företag 0
Förening 2
Naturskyddsföreningen
Hyresgästföreningen
Privatpersoner 2

TOTALT 18
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Sammanställning av  
yttranden
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Myndigheter och organisationer: 
Region Jönköpings län är generellt positiv till 
inriktningen i förslaget till ny översiktsplan där 
identifierade gemensamma utmaningar förutsätts 
lösas i en konstruktiv dialog. Anser att förslaget till 
översiktsplan på ett tydligt sätt beskriver inriktning-
en för den framtida utvecklingen i Habo kommun. 
Särskilt positivt är att riksintressen, regional ut-
veckling och mellankommunala frågor belyses och 
beskrivs i ett eget kapitel. Konsekvensbedömningen 
över planens förslag och valda inriktning ger en 
ökad tydlighet och förståelse för planförslaget. 
Uppföljningen med nyckeltal ses som positivt. 

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Lantrbukarnas Riksförbund anser att markägare 
ska få kännedom om kommunens planer över ens 
mark innan det skickas ut en remiss på översikts-
plan där ens privata mark är planerad för annat än 
den jordbruks- skogsproduktion som man bedriver 
idag. I de fall kommunen överväger att köpa mark 
i framtiden för att kunna genomföra sina planer är 
dialogen extra viktig och det är betydelsefullt att 
den berörda parten känner sig nöjd och tillfreds och 
inte känner sig tvingad till att lösa ut sin mark. 

Det är helt oacceptabelt att enskilt ägd mark 
målklassas utan att en överenskommelse 
först görs med markägaren. Det bör aldrig på 
kartbilder, i översiktsplaner eller i andra planer 
framgå målsättningar eller liknande på specifika 
områden. Klassificera enskilt ägd skog som till 
exempel grönstruktur, opåverkat område eller 
friluftsområde innebär en oacceptabel målklassning. 
De enda ställen där kommuner kan behöva se över 
grönstrukturen är i högexploaterade områden, 
som exempelvis våra storstadsområden. LRF 
anser därför att områdesbeskrivningar som inte  är 
gällande skydd enligt lag och inte utger ersättning.  
ska finnas med i en översiktsplan. Delen gällande 
grönstruktur och informella egna kommunala 
klassningar bör tas bort från översiktsplanen. 

Informella klassningar av skog och mark ska aldrig 
göras då man inte vet vad påföljderna kan leda till. 
Genom dessa klassningar inskränks äganderätten 
och sätter stopp för den utveckling som bör ske, 
både inom skogs- och jordbruksverksamhet. 

Kommentar: Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunens 
geografiska yta. Översiktsplanen är inte 
bindande men ska ange såväl en långsiktig 
och övergripande utvecklingsstrategi som 
grunddragen i den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska 
visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna 
intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses 
och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen 
ska också ge vägledning för hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Processen kring översiktsplanen regleras i plan- 
och bygglagens 3 kapitel. 

De områden som kommunen anser vara 
särskilt viktiga allmänna intressen och pågående 
markanvändning har markerats i karta, 
som till exempel opåverkade områden eller 
friluftsområden. Kommunen föreslår ingen 
ändrad markanvändning än den som pågår i dessa 
områden, utan syftet med markeringen är att lyfta 
områdets värde. Att markera grönstruktur med 
kända naturvärden anses vara ett viktigt underlag 
för att skapa förutsättningar till att vara en hållbar 
kommun. Kommunen håller med LRF att en nära 
dialog mellan markägare och kommunen är viktig 
när eventuella förändringar av markanvändning 
önskas ske. 

Förening: 
Naturskyddsföreningen anser att översiktsplanen 
är en exploateringsplan. Översiktsplanen anses inte 
redovisa alla verksamheter med markanspråk för att 
kunna identifiera intressekonflikter och kunna göra 
avvägningar mellan dem. Utlovade kompletteringar  
blir aldrig av. De får inte den tyngd de förtjänar. Be-
varandeintressena unviker man till största delen att 

Synpunkter generellt
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redovisa. Även andra intressen som täktverksamhet 
och gruvdrift saknas det redovisning för. Områden 
av kulturellt intresse är dåligt redovisat, som histo-
riska täkter, gruvor, kommunikationsväsende och 
minnesmärken.   

Kommentar: Kommunen anser att 
översiktsplanen innehåller de delar som en 
översiktsplan ska innehålla enligt plan- och 
bygglagen. Översiktsplanen är ett strategiskt 
dokument och redovisar ett stort antal olika 
intressen på en övergripande nivå. När det gäller 
täkter mer specifikt så finns de med i kartan som 
redovisar miljöfarlig verksamhet. 

Nämnd:  
Miljönämnden anser att översiktsplanen är väl ge-
nomarbetat och att det har funnits goda möjligheter 
att lämna synpunkter under tiden planen har arbe-
tats fram. Miljönämnden tycker att översiktsplanen 
tar upp de miljöaspekter som bör beaktas.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Byggnadsnämnden anser att översiktsplanen ger 
en bra överblick över kommunens intentioner för 
markanvändning och utveckling. Nämndens förslag 
på tillägg och ändringar under samrådet har tillgo-
dosetts.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.
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Revidering av översiktsplan:
• Inga justeringar utifrån inkomna yttranden görs. 

• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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Synpunkter- kapitel 1 

Inga inkomna synpunkter.

Revidering av översiktsplan:
• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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2 Utgångspunkter

FOTO från kapitelsidan
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Utgångspunkter Synpunkter kapitel 2

Nationella mål och program  
Kommunalt bolag:
June Avfall och Miljö anser att kommunen bör 
komplettera sin precisering ”eftersträvar en effektiv 
hantering och sortering av avfall”, med hur man 
ska tillgodose att avfallshanteringen ska vara enkel 
att använda för konsumenterna samt hur avfall ska 
förebyggas. 

Kommentar: Kommunens precisering av 
miljömålet God bebyggd miljö, delmål nr 10, Hållbar 
avfallshantering, beskriver kommunens mål med 
avfallshanteringen. Det är ett medvetet val att 
inte beskriva hur, med risk för att låsa in sig i 
lösningar.

Regionala mål och program  
Kommunalt bolag:
June Avfall och Miljö anser att den gemensamma 
avfallsplanen för Jönköping, Habo och Mullsjö 
bör omnämnas under avsnittet Regionala mål och 
program. 

Kommentar: Den gemensamma avfallsplanen 
läggs till under avsnittet Regionala mål och 
program.

Revidering av översiktsplan:
• Den gemensamma avfallsplanen för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner läggs till 

under avsnittet Regionala mål och program.

• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text
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3 Utvecklingsstrategi -- 
den hållbara kommunen
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Utvecklingsstrategi -- 
den hållbara kommunen

Synpunkter kapitel 3

Övergripande målsättningar
Kommunalt bolag:
June Avfall och Miljö anser att beskrivningen av 
målet Resurseffektiv och klimatsmart kommun bör 
en större koppling till de två översta stegen av EU:s 
avfallshierarki (avfallstrappan) göras. Att förebygga 
uppkomsten av avfall och att återanvända material 
är ett sätt för kommunen att uppnå målet i sig.

Kommentar: En strategi med fokus på 
avfallshantering och återvinning läggs till som 
tydliggör kopplingen till målet Resurseffektiv & 
klimatsmart komun. Strategi som läggs till; Arbeta 
för att minimera uppkomst av avfall samt att återvinna 
och återanvända material. 

Revidering av översiktsplan:
• Följande strategi med fokus på avfallshantering och återvinning läggs till som tydliggör 

kopplingen till målet Resurseffektiv & klimatsmart kommun; Arbeta för att minimera 

uppkomst av avfall samt att återvinna och återanvända material.

• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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4 
Riksintressen
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Synpunkter kapitel 4

Myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att riksin-
tressen enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken behandlas  
på ett tillfredsställande sätt.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Revidering av översiktsplan:
• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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5 
Allmänna 
intressen
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Synpunkter kapitel 5

Regionala och 
mellankommunala intressen
Myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att mellan-
kommunala frågor behandlas på ett tillfredsställan-
de sätt.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Kommunalt bolag:
June Avfall och Miljö föreslår att text på sidan 
82 i stycket Avfall ändras till ”Habo kommun 
samarbetar med Jönköping och Mullsjö kommuner 
när det gäller avfallshantering genom det 
gemensamt ägda bolaget June Avfall & Miljö AB”. 

Kommentar: Texten justeras enligt förslaget.

Grannkommuner 
Mullsjö kommun anser att det är viktigt att 
kommunerna samarbetar för en gång- och cykelväg 
mellan Habo och Mullsjö samt utveckling av kollek-
tivtrafiken mellan kommunerna. Mullsjö kommun 
satsar på ett bostadsområde sydöst om Mullsjö 
centrum, där det pågår byggnation av bostäder. 
Området ligger vid Ruder 4 och är ett område som 
Mullsjö vill satsa på och ser utvecklingspotential 
i. Förutsättningarna för bra infrastruktur är att vi 
samarbetar och utvecklar nya bostadsområden på 
båda sidor om kommungränsen.

Kommentar: Habo kommun är positiv till 
samarbeten både när det gäller infrastruktur 
såsom gång- och cykelbanor eller utveckling av 
områden där det finns gemensamma intressen, 
till exempel Västerkärr. I förslag till översiktsplan 
redovisas dock inga utbyggnadsområden vid 
Ruder och en större bostadsutveckling på Habo 
kommuns sida av gränsen är därmed inte aktuellt. 

Klimat
Myndigheter och organisationer:
Lantbrukarnas riksförbund anser att kommunen 
under detta kapitlet bör väga in jordbrukets nytta. 
Både genom att kunna odla närodlat och hur viktigt 
det är att ha tillgång till lokal mat inför kommande 
klimatförändringar och utmaningar. Jordbruket 
ger även en bra grund till biogas och många utav 
jordbrukets stora byggnader skulle kunna producera 
solenergi med hjälp av solceller.    

Kommentar: Jordbrukets nytta och kommunens 
förshållningssätt till jordbruksmark beskrivs 
utförligare under avsnittet landsbygd. När det 
gäller produktion av till exempel biogas eller 
solenergi är kommunen positiv till privata initiativ, 
men detta styrs inte i översiktsplanen.

Förening:
Hyresgästföreningen anser att de 
klimatanpassningar som kommunen driver 
också bör gälla det kommunala bostadsbolaget. 
Miljöarbete behöver ske i kommunens hela 
organisation för att skapa en tydlighet och ett 
engagemang hos medborgarna. 

Kommentar: Kommunens miljöstrateg arbetar 
övergripande i organisationen med miljöarbete.

Natur
Myndigheter och organisationer:                       
Lantbrukarnas riksförbund är väldigt kritiska till 
kommunens förslag gällande grönstrukturen. I Sve-
rige är hela skogslandskapet värdefullt för arternas 
möjlighet att sprida sig. Det behövs inga specifi-
ka klassningar för att rita ut områden med höga 
naturvärden. Det finns inte heller någon förklaring 
i översiktsplanen till varför man har valt att rita in 
dessa områden som grönstruktur. 
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Kommentar: I karta har större sammanhängande 
stråk/kopplingar med naturvärden markerats 
i syfte att uppmärksamma dessa värden. 
Underlag och förutsättnignar för att markera 
dessa är riksintressen, natura 2000-områden, 
nyckelbiotoper med mera. Detta är viktiga 
underlag att redovisa för att kunna hantera 
förfrågningar om ändrad markanvändning eller 
annan åtgärd inom eller i angränsning till ett 
område med högt naturvärde.  

Förening:
Naturskyddsföreningen anser att de underlag 
som tidigare tagits fram för den fysiska planeringen 
borde man ta vara på. Skriften Naturvård i 
översiktsplaneringen (1989) borde studeras. 
Det saknas text och kartor för: Objekten i 
Ängs-och hagmarksinventeringen (1990), 
Naturvårdsobjekten i Naturvårdsprogrammet 
(1984) och Naturvårdsinventering (1988), 
Våtmarksinventeringen (1991), Geologiska 
värdefulla objekt (2001) och objekten i 
inventeringen av tätortsnära skogar. 

Kommentar: Översiktsplanen föreslår att nya 
och uppdaterade inventeringar bör tas fram där 
kommunen också tar ställning och värderar/
klassar områdenas värde för kommunen. 
Inventeringar som nämns ovan används som 
underlag vid olika förfrågningar eller önskemål 
om till exempel byggnation. Däremot kan 
områden som inventerats inte markeras som 
särskilt värdefulla i översiktsplanen utan att det 
har skett en uppdatering och värdering/klassning. 

Hyresgästföreningen anser att det är bra att 
en analys av så kallad närrekreation. har gjorts. 
Föreningen efterfrågar möjligheter till odling 
eller naturnära rekreation såsom insektsgynnande 
åtgärder eller frukt- och bärplantering, och eller 
plockning. En översyn över dessa möjligheter 
i nuvarande hyresbetånd skulle vara intressant, 
kanske särskilt ur ett bostadsbolags perspektiv. 

Kommentar: Frukt- och bärplockning sker i 
naturområden som är tillgängliga för allmänheten. 
När det gäller odling eller frukt- och bärplantering  
inom bostadsområdena är det upp till de boende 
och fastighetsägaren att driva frågan tillsammans.

Trafik och infrastruktur
Myndigheter och organisationer:
Region Jönköpings län konstaterar att 
översiktsplanen redovisar en strävan att öka 
kollektivtrafikens andel av resorna, Region 
Jönköpings län vill framhålla vikten vid 
att Habo kommun beaktar kopplingen till 
befintlig och framtida kollektivtrafik, samt 
övrig transportinfrastruktur, i planeringen för 
bebyggelseutvecklingen både på landsbygd 
(inklusive LIS-områden, landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) och i tätort.

Kommentar: Tillgång till kollektivtrafik är en 
viktig förutsättning i all den utveckling som 
föreslås i översiktsplanen. Kommunen vill 
dock poängtera att det krävs ett samarbete 
och dialog mellan kommuner, Jönköpings 
länstrafik, Trafikverket och Region Jönköpings 
län för att skapa en hållbar infrastruktur och 
kommunikationsflöden. 

Trafikverket vill betona att kommunens planering 
av bostäder sannolikt kommer att leda till försämrad 
framkomlighet på delar av statligt vägnät som redan 
idag har kapacitetsproblem. En kraftfull expansion 
av nya bostäder måste ovillkorligen följas upp 
av motsvarande kapacitetsökning på omgivande 
vägnät, samt förbättringar vad gäller kapacitet och 
attraktivitet för kollektivtrafik i första hand mellan 
Habo och Jönköping. Trafikverket anser att det 
inte är hållbart att tillföra ytterligare 3000 - 4000 
bostäder i Habo fram till år 2040, utan att vägnätet 
byggs ut för att kunna hantera motsvarande 
trafikökning. Det framgår tydligt av översiktsplanen 
att den ökade trafikpendlingen huvudsakligen 
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handlar om biltrafik till och från Jönköping. 
Översiktsplanen tecknar ett scenario att trafiken 
på väg 195 kommer på grund av kommunens 
utbyggnadsplaner att öka från dagens cirka 12 000 
fordon epr dygn till 15 000 år 2040. 

Det framgår av översiktsplanen att tidigare utlovad 
kommunal matarled från Bränningeområdet till 
trafikplats Domsand inte längre är aktuell. Detta 
ställningstagandet accentuerar ännu tydligare 
behovet av att i närtid bygga ut kapaciteten på 
väg 195 (2+2 väg) mellan trafikplats Månseryd till 
Sjogarpsrondellen. Trafikverket förväntar sig att 
Habo kommun för dialog med Region Jönköpings 
län för att säkerställa att nödvändig utbyggnad av 
väg 195 kommer med i kommande regionala plan. 
Det är inte orimligt att kommunal medfinansiering 
bör prövas i detta fall. 

Översiktsplanen föreslår en ny järnvägsbro/
planskildhet för att möjliggöra en busslinje utmed 
Övre och Nedre Kammabacken till trafikplats 
Fiskebäck. En sådan omfattande investering enbart 
för busstrafik blir svår att motivera när kostnad 
ska vägas mot funktion/nytta. Den statliga nyttan 
blir begränsad och därför bör denna passage 
övervägande finansieras med kommunala och 
regionala medel.

Trafikverket avser att återkomma med förslag 
på hur ett väghållningsområde ska avgränsas på 
lämpligt sätt. Det är rimligt att Habo kommun blir 
väghållare för allmän väg.

Det vore gynsamt om inblandade parter; JLT, 
Västtrafik, Region Jönköpings län, berörda 
kommuner och Trafikverket, så snabbt som möjligt 
kommer överens om plattformsförlängningar för 
prioriterade stationer på Jönköpingsbanan. Sådana 
förlängningar skulle göra det möjligt att köra med 
dubbelkopplade 80-meters persontåg. Fler skulle då 
kunna arbetspendla med tåg med hög komfort och 
punktlighet mellan Habo och Jönköping.

Kommentar: Översiktsplanen redovisar en 
möjlig utbyggnad av Habo kommun och 
främst Habo tätort fram till år 2040 baserad på 

kommunens genomförda och pågående projekt 
samt befolkningsprognos. Habo kommun har 
inte för ambition att hindra en utveckling av 
kommunen men säger inte heller att kommunen 
måste växa. Översiktsplanen redovisar möjliga 
områden för utveckling för att kunna ha en 
planberedskap om och när kommunen har 
förutsättningar att växa.

En ökning av biltrafiken på väg 195 till år 2040 
baseras på att det inte sker någon förändring i 
invånarnas resebeteende till att åka mer kollektivt. 
Om inte en överflytt från pendling med bil sker 
till en större utsträckning till kollektivtrafiken 
kommer trafikflödet att öka markant på väg 
195. Det är av den anledningen som kommunen 
påtalar och lyfter frågan om vikten av samarbete 
mellan angränsande kommuner, Trafikverket, 
Jönköpings länstrafik och Region Jönköpings län  
för att ha en chans att förbättra förutsättningarna 
att resa hållbart. Habo kommun är medveten om 
behovet av att bygga ut väg 195 till 2+2 väg, både 
för att öka trafiksäkerheten och öka kapaciteten. 

Den matarled som tidigare föreslagits i den 
fördjupade översiktsplanen anses inte längre 
vara aktuell eller samhällsekonomiskt försvarbar. 
Kommunen ser hellre att väg 195 byggs ut än 
att mark i ett helt annats stråk tas i anspråk för 
vägbyggnation.

Kommunen vill understryka att översiktsplanen 
inte föreslår en ny järnvägsbro/planskildhet 
för att möjliggöra en busslinje utmed Övre och 
Nedre Kammabacken. Det översiktsplanen 
föreslår är att möjligheten ska utredas och därmed 
konsekvensbeskrivas och kostnadsuppskattas 
innan beslut tas om eventuella åtgärder.

När det gäller kommunens eventuella 
övertagningar av statlig väg diskuteras detta 
utanför arbetet med översiktsplanen.

Kommunen är positiv till ett samarbete när det 
gäller åtgärder för att förbättra kapaciteten på 
Jönköpingsbanan.
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Grannkommuner: 
Jönköpings kommun anser att de synpunkter 
som lämnades under samrådet kvarstår när det 
gäller kommunikationer, kollektivtrafik och arbets-
pendling. Jönköpings kommun delar slutsatsen att 
Habos arbetspendling i stor utsträckning påverkar 
trafiksituationen och miljön i Jönköping och att an-
delen hållbara resor måste öka, både ur miljö- och 
kapacitethänsyn. Jönköping får idag avstå planerad 
utbyggnad i stadens västra delar för att trafiksys-
temet på Kortebovägen och i centrala Jönköping 
inte har tillräcklig kapacitet och där påverkar även 
trafiken till och från Habo. Förutom samarbeten 
mellan kommunerna och övriga myndigheter kring 
förbättringar av kollektivtrafiken vill vi även lyfta 
vikten av att planera tätorterna så att avstånden till 
stationer och hållplatser blir korta. Förutom resan 
mellan Habo och Jönköping så finns det oftast en 
anslutningsresa både inom Habo och inom Jönkö-
ping.

Kommentar: Habo kommun är överens med 
Jönköpings kommun om vikten av samarbete 
mellan kommuner och övriga myndigheter för 
att förbättra kollektivtrafiken, i syfte att öka 
möjligheterna att arbetspendla på ett mer hållbart 
sätt. Utveckling av tätorten Habo sker med närhet 
till kollektivtrafik som en förutsättning. Utpekade 
områden som kan vara aktuella för en eventuell 
utbyggnad längre fram i tid kommer att utformas 
med hänsyn till förörjning av kollektivtrafik. 
Framtida förändringar av busslinjernas dragning 
eller placering av busshållplatser går inte 
att förutse. Kommunen kommer att ha en 
kontinuerlig dialog med Jönköpings länstrafik.  

Lantbrukarnas riksförbund anser att det är 
positivt med förslag att bygga cykelvägar men det 
måste också förhålla sig till nyttan. Det är orimligt 
att anlägga långa sträckor av cykelvägar om det inte 
möter upp mot samhällsnyttan. Det är fel att ta 
upp mer mark i anspråk för cykelvägar om det inte 
finns ett tillräckligt stort underlag för att människor 
kommer nytja dem i hög grad. De cykelvägar som 

anläggs för pendling ska vara inom rimligt avstånd 
till staden. Annars är ianspråktagandet av mark 
omotiverad och överflödig. 

Kommentar: Kommunen har i översiktsplanen 
markerat befintliga och nya förslag till cykelleder. 
Vissa av dem är utpekade i den regionala 
transportplanen som viktiga, och utredning om 
placering och finansiering pågår. Syftet med dessa 
cykelleder är delvis att koppla samman tätorter 
och göra det möjligt att arbetspendla med cykel 
inom rimliga avstånd. Andra cykelleder är viktiga 
för friluftslivet. En markering av en tänkt cykelled 
innebär inte nödvändigtvis att ny mark måste tas i 
anspråk, att nyttja befintliga små vägar är ofta ett 
bra alternativ.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att mil-
jökvalitetsnormerna för vatten behandlas på ett 
tillfredsställande sätt.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Energi

Nämnd
Miljönämnden anser att textavsnittet och kartan 
som redovisar möjlig utbyggnad för vindkraft 
behöver revideras. Detta eftersom byggnation av 
vindkraftsparken Hornamossen har blivit aktuellt 
sedan översiktsplanen började arbetas fram. 

Kommentar: Kartan och textavsnittet som 
beskriver utveckling av vindkraft justeras 
med hänsyn taget till vindkraftsprojektet 
Hornamossen. Utredningsområdet kvarstår i 
sin avgränsning och beslutade placeringar av 
vindkraftverken i projektet Hornamossen läggs 
till i kartan. 
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Avfall

Kommunalt bolag:
June Avfall och Miljö anser att en eventuell ny 
sortergård i Habo kommun måste vara lokaliserad 
i den södra delen av kommunen, strax norr om 
Bankeryd, eftersom denna sortergård ska serva 
merparten av Habo kommun samt Bankeryds 
tätort. 

Föreslår att text på sidan 146 ersätt med ”June 
Avfall och Miljö ansvarar för att hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från verksamheter 
samlas in och återvinns.” Insamlingssystemet för 
hushållsavfall, som för tillfället är fastighetsnära 
insamling (FNI), bör inte beskrivas då detta kan 
komma att ändras till år 2040.  

Föreslår också att sista stycket på sidan 147 ersätts 
med ”Den gemensamma renhållningsordningen för 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner antogs av 
kommunfullmäktige i de tre kommunerna i februari 
2019. Renhållningsordningen, som består av en 
avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter, gäller 2019-
2022. Avfallsplanen innehåller både övergripande 
och detaljerade mål kring avfallshanteringen i de tre 
kommunerna.”

Kommentar: Kommunen anser att den bäst 
lämpade platsen för en sortergård är inom 
verksamhetsområdet Tumbäck, i den norra 
delen av tätorten. En sortergård på Tumbäck 
bedöms av kommunen vara just en placering i 
den södra delen av Habo kommun. Förslag till 
textjusteringar ändras enligt synpunkt.

Miljö, hälsa och säkerhet
Myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att miljök-
valitetsnormerna för luft behandlas på ett tillfreds-
ställande sätt.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Bostadsförsörjning 
Förening: 
Hyresgästföreningen anser att fler hyresrätter 
behövs och delar kommunens analys gällande att 
detta försvårar vissa segment av medborgarna att 
bo och leva i kommunen. Det brukar också försvåra 
omflyttning i befintligt tillstånd då det ägda boendet 
generellt är miindre rörligt än det hyrda. 

Kommentar: I de områden som byggs och i 
de som planeras skapas förutsättningar till olika 
typer av boendeformer. Kommunen kan dock 
enbart styra upplåtelseform när kommunen själv    

äger marken och styr byggnationen. 

Näringsliv och verksamheter 
Förening: 
Hyresgästföreningen anser att det måste finnas 
goda förutsättningar för föreningsliv i form av 
möteslokaler och förråd. I en översiktsplan bör 
en analys göras över hur infrastrukturen för 
föreningsliv ser ut. Kommunen bör ställa tydligare 
krav för att förbättra för ett starkt föreningsliv. 

Kommentar: Översiktsplanen är ett strategiskt 
dokument som beskriver möjlighet till utveckling 
i stora drag, inte lokalförörjning på en detaljerad 
nivå. Det sker kontinuerliga dialoger med 
föreningslivet och möjlighet till utveckling sker.  

Landsbygd 
Myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen anser att områden avsedda för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
redovisas på ett tillfredsställande sätt.

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar. 

Lantbrukarnas riksförbund menar att kommunen 
måste vara mer öppen för att människor vill 
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bo på olika sätt. Alla vill inte bo i förtätade 
bostadsområden i närheten av staden. Alla vill 
inte heller bo i förtätade LIS-områden. Det måste 
finnas olika alternativ. Det borde kunna redovisas 
fler LIS-områden i översiktsplanen. LRF vill också 
påpeka att kommunen behöver vara öppen för 
enskilda bebyggelser runt om i kommunen, även de 
som önskas vara strandnära. Kommunen bör även 
förespråka att strandskydd inte ska gälla vid mindre 
sjöar och vattendrag utan istället öppna upp för 
utveckling inom dessa områden. 

Kommentar: Kommunen är positiv till 
att bostadsbebyggelse kan ske i alla delar 
av kommunen, på olika platser och i olika 
former. Därför redovisar översiktsplanen 
utbyggnadsmöjligheter i flera tätorter, pekar 
ut LIS-områden och är generellt positiv till 
byggnation på landsbygden. LIS-områden 
som har goda möjligheter att kunna bebyggas 
utifrån särskilda förutsättningar har pekats ut. 
Strandskyddet regleras enligt lag och allmänt 
strandskydd råder för sjöar och vattendrag. 
När det anses lämpligt förs en dialog med 
länsstyrelsen om upphävande av strandsskydd för 
områden där strandskyddet inte bedöms uppfylla 
någon funktion. 

Jordbruksmark
Myndigheter och organisationer:
Jordbruksverket har lämnat ett yttrande som 
redovisar generella ställningstaganden som 
grundar sig på lagstiftningen. Bland annat skriver 
Jordbruksverket att de vill framhålla att de ser att 
jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar 
och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. De 
hänvisar till miljöbalkens 3 kap 4 §, där det står att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Jordbruksverket skriver också 

att  yrkesfisket och vattenbruket så långt möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringens bedrivande, enligt miljöbalken 3 kap 5 §.

Kommentar: Kommunen hade gärna sett att 
Jordbruksverket hade läst igenom kommunens 
analyser, slutsatser och förslag och därmed gett 
kommunen ett relevant yttrande på förslaget till 
översiktsplan. Då hade Jordbruksverket kunnat 
kommentera kommunens specifika avvägningar 
samt de beslutsunderlag som har tagits fram. 
Det hade varit ett yttrande med mer värde för 
kommunen.

Lantbrukarnas riksförbund i Habo ser väldigt 
kritiskt på de förslag kommunen har att bebygga på 
jordbruksmark. Kommunen behöver se över fler 
alternativa hållbara lösningar där man hittar andra 
alternativ som inte är jordbruksmark. Detta går inte 
hand i hand med kommunens övergripande vision 
”Den hållbara kommunden för hela livet”. 

I Habo kommun finns det mycket kvalitativ 
åkermark, vilket är ett skäl till att välja annan mark 
för byggnation och infrastruktur. När kommunen 
väljer att ta jordbruksmark i anspråk för annat 
än odling så bör kommunen ersätta den med 
motsvarande areal nyodling. Nyodling är med 
dagens teknik inte orealistiskt och det går snabbt att 
bygga upp ett matjordslager på ny plats med jorden 
från den mark som har exploaterats. 

LRF anser att det är en brist i översiktsplanen 
då kommunen inte har varit tydliga med hur 
man har utrett alternativ mark skulle kunna tas i 
anspråk för byggande av bostäder, industri och 
verksamhetsområden. Utan en sådan utredning 
går det inte att göra en avvägd bedömning av 
konsekvenserna av de olika alternativen som 
presenteras. 

Bostäder och verksamhetsområden kan byggas 
på annan mark. På sidan 45 i underlaget så tar 
kommunen upp olika delar som kommunen ska ta 
hänsyn till. Det är mycket underligt att kommunen 
inte anser att jordbruksmarken är en del att ta 
hänsyn till. 
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LRF är också kritiska till kommunens inställning 
till tätortsnära jordbruk. Kommunen har tagit 
fram restriktioner för jordbruket för hur de ska 
få bedriva sitt företagande när åkrar ligger intill 
bebyggelse. Väljer man som privatperson att 
bosätta sig i närheten av jorsbruksmark får man 
också acceptera att det vissa delar av året kanske 
luktar lite mer och att det kör maskiner i närheten.

Kommentar: Kommunen redovisar i 
översiktsplanen sitt ställningstagade till 
jordbrukmark och de avvägningar som har gjorts. 
Kriterier och förutsättningar för utpekandet 
av de olika utbyggnadsområdena presenteras, 
vilka sammantaget leder till möjligheter för 
att  skapa en hållbar utveckling av kommunen. 
För Habo tätort redovisas även övergripande 
analyser av olika utbyggnadsriktningar. Av 
de totala sammanlagda ytorna för utbyggnad 
som presenteras för kommunen är cirka 29 % 
åkermark, cirka 57 % skogsmark och cirka 14 
% övig mark. Utöver detta tillkommer även 
möjlgheterna att förtäta områden som redan är 
ianspråktagna, som till exempel i centrum av 
Habo tätort. 

Komunen är positiv till att använda matjordslager 
till att skapa nya platser för odling. Dock kan 
detta inte ställas som krav inom processen 
för detaljplaneläggning, där syftet är att 
bedöma den aktuella platsens lämplighet till 
ändrad markanvändning. Det går alltså inte att 

detaljplanelägga jordbuksmark och bedöma den 
som lämplig för byggnation, med utfästelsen att 
marks för odling tillskapas på annan plats.  

I avsnittet Landsbygd i kapitel 5 beskrivs 
jordbruksmarken i Habo kommun, samt riktlinjer 
för hur hänsyn ska tas och hur hantering av 
byggnation kan ske. Kommunen har olika 
bedömningskriterier samt förutsättningar för 
om byggnation sker på ren landsbygd eller i 
anslutning till tätort. I kapitel 6 beskrivs också 
förutsättningarna för utbyggnadsmöjligheter i de 
olika tätorterna. 

I mitten av 1800-talet byggdes järnvägen genom 
Habo kommun. Kring stationen växte sedan  
Habo tätort för att till slut ha den utbredning 
som den har idag. Städer växer fram där det 
är attraktivt att bo, där det är gynnsamma 
förhållanden när det gäller klimat, det finns 
möjlighet att försörja sig på arbete och där 
det finns goda förutsättningar när det gäller 
kommunikationer. Habo tätort växer både genom 
förtätning och utbredning vilket även bedöms 
vara ett troligt framtidsscenario. Att bygga vidare 
på redan utbyggda strukturer bedöms vara 
samhällsekonomiskt försvarbart och leda till en 
hållbar utveckling. Dock innebär mötet mellan 
stad och land att det ställs extra krav och hänsyn 
enligt miljöbalken när det gäller människors hälsa 
och miljö, vilket gäller för alla kommuner i landet.

Revidering av översiktsplan:

• Uppdatering av Regional utvecklingsstrategi, RUS, för Region Jönköpings län. Ny RUS har 

antagits.

• Kartan som redovisar utredningsområden för vindkraft justeras med hänsyn till 

vindkraftsparken Hornamossen som är under byggnation. Kartan kompletteras med 

placeringar av vindkraftverken.

• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text
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6 Lokala
utvecklingsmöjligheter
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Lokala
utvecklingsmöjligheter

Synpunkter kapitel 6

Habo
Myndigheter och organisationer: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län konstaterar att 
ändringar av översiktsplanen har gjorts sedan sam-
rådet när det gäller områden som berörs av strand-
skydd. Strandskyddsfrågan behöver hanteras vid 
fortsatt planläggning för området som är markerat 
med ett K samt för området ”utveckling av Mun-
kaskog”.

Kommentar: Kommunen avser att hantera 
strandskyddsfrågan i samband med planläggning 
av områdena.

Grannkommuner: 
Jönköpings kommun konstaterar att utrednings-
området väster om Bankeryd har tagits bort. Det 
gör det än viktigare att hantera enskilda förfråg-
ningar om bostäder i området i ett större sam-
manhang eftersom Bankeryd blir närmsta tätort. 
Översiktsplanen beskriver att en kommande 
VA-anslutning troligen kommer att öka trycket på 
att stycka av enskilda tomter i området och behovet 
av en mellankommunal samsyn på hur området kan 
utvecklas kvarstår. Det är också viktigt att klargöra 
om det finns tankar på att VA-anslutningen ska ske 
mot Bankeryd.

Kommunen ser positivt på det utpekade verksam-
hetsområdet norr om Bankeryd då nya arbetsplatser 
i anslutning till samhället är efterfrågat.

Kommunen vill lyfta vikten av att planera tätorter-
na så att avstånden till stationer och hållplatser blir 
korta. Förutom resan mellan Habo och Jönköping 
så finns det oftast en anslutningsresa både inom 
Habo och inom Jönköping. Det kan konstateras att 
relativt stora delar av den föreslagna bebyggelsen 
inte ligger inom 400 meter från befintlig eller plane-
rad hållplats eller inom 1000 meter från station.

Kommentar: Habo kommun delar uppfattningen 
om vikten av samarbete när det gäller utveckling 
av området i Bankeryds närhet, både när det gäller 
VA-frågan men också vid enstaka förfrågningar 
om byggnation. Området är inte utpekat som ett 
utbyggnadsområde, kommunen kommer därför att 
vara restriktiv till byggnation av småhus i området.

Habo kommun delar även uppfattningen om att 
avstånd till kollektivtrafik är en viktig förutsättning 
för att öka andelen hållbara resor. Däremot 
bedömer kommunen att den större delen av 
utbygnadsområdena ligger inom 400 meter från 
hållplats eller inom 1000 meter till station. När 
utbyggnadsområden står inför detaljplaneläggning 
kommer en dialog att ske med Jönköpings länstrafik 
om hur områdena kan kollektivtrafiksförsörjas. 
Busslinjedragningar och dess hållplatser är inte 
statiska, utan kommunen anser att det finns 
möjlighet till förändring om det behövs för att 
optimera och förbättra kollektivtrafiken utifrån 
förändringar som sker i en tätort.

Förening: 
Hyresgästföreningen anser att de centrala mil-
jöerna i Habo har stora behov av utveckling när 
det gäller mötesplatser för människor. Efterfrågar 
sunda offentliga miljöer som inte nödvändigtvis 
bygger på kommers där människor kan mötas 
oavsett betalningsförmåga. Föreningen vill också 
poängtera vinsten i att engagera hyresgäster och 
boende i utvecklingen av de närlliggande offentliga 
miljöerna. Kvaliteten stärks i samhällsutvecklande 
processer när medborgare/hyresgäster involveras. 
Detta gäller särskilt för lekytor, torg, parker oxh 
offentliga inomhusmiljöer.

Kommentar: Det pågår ett arbete med att ta 
fram ett planprogram för centrum i Habo tätort. 
Arbetsprocessen för framtagandet av dokumentet 
är transparent och inbjuder till flera dialoger. 
Centrum som mötesplats är en viktig fråga i detta 
arbete och stort fokus läggs därför på offentliga 
platser.
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Privatperson: 
Privatperson har tagit del av översiktsplan 2040.
Anser att det är ett grundligt och gediget arbete 
som är utfört av tjänstemän, politiker och invånare. 
När det gäller förslag för Habo tätort så anser man 
att det är absolut nödvändigt att behålla parkerings-
platser för centrumhandeln, det är livsavgörande 
för all handel. Önskar att fastigheten Bräninge 2:49 
planläggs som parkeringsyta. 

Kommentar: Det pågår ett arbete med att 
ta fram ett planprogram för Habo centrum. 
Frågeställningar om förändrad markanvändning 
kommer att diskuteras inom detta arbete. 

Västerkärr
Grannkommuner: 
Mullsjö kommun har inga synpunkter när det 
gäller de områden som är utpekade i översiktspla-
nen för utveckling i Västerkärr. Det är viktigt att 
kommunerna samverkar för en utveckling i och 
runt området som ni beskriver i översiktsplanen.  

Kommentar: Kommunen har ingen kommentar.

Privatperson: 
Privatperson ser positivt på att utveckla mark 
för verksamheter och för bostäder. Ser också 
större potential för utveckling än vad förslaget 
redovisar. Till yttrandet bifogas en skiss som 
redovisar en utökning av föreslagna områden med 
ytterligare mark för bostäder och för verksamheter. 
Markägaren är positiv till att utvecklingen och 
planläggningen sker i samarbete med Mullsjö 
kommun.  

Kommentar: Under samrådet utökades 
markytan för verksamhet något i enlighet med 
inkommet yttrande. Översiktsplanen kommer 
däremot inte att revideras ytterligare utifrån 
den bifogade skissen. När det blir aktuellt för 
utredning och planläggning av bostadsområde 

samt verksamhetsområde söder och norr om den 
nya vägdragningen kommer lämplig avgränsning 
av den geografiska ytan att göras. Översiktsplanen 
redovisar att det bedöms vara lämpligt med 
bostäder och verksamheter i området. Den exakta 
avgränsningen av ytan och vilka förutsättningar 
som måste lösas sker i ett senare skede. Det 
behövs även ytor för andra intressen, såsom 
trafikplats för att angöra verksamhetsområdet.    
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Revidering av översiktsplan:

• Kartan som redovisar befintliga och planerade busshållplatser i Habo tätort har ändrats 

utifrån justering av planerade hållplatslägen, viket skett i arbetet med projekteringen av 

dessa. 

• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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7 Genomförande 
& uppföljning
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Genomförande 
& uppföljning

Nämnd:

Miljönämnden anser att ett nyckeltal under 
strategin En resurseffektiv och klimatsmart 
kommun behöver förtydligas. I översiktsplanen 
står nyckeltalet ”uppföljning av MKN för vatten”. 
Miljönämnden föreslår att det ersätts med 
”Andel vattenförekomster som uppfyller MKN 
(miljökvalitetsnormer)”. 

Kommentar: Översiktsplanen kompletteras i 
enlighet med synpunkt ovan.

Synpunkter kapitel 7

Revidering av översiktsplan:
• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING
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HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING

Inga inkomna synpunkter.

Synpunkter 
Hållbarhetsbedömning

Revidering av översiktsplan:
• Redaktionella ändringar såsom stavfel eller förtydliganden och kompletteringar i text.
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Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Översiktsplan 2040 för Habo kommun
Habo kommun har under utställningen översänt rubricerad översiktsplan till 
Länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens roll i planprocessen
Under utställningstiden ska Länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget inte uppfyller 
lagkraven vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal 
samordning och bebyggelsens lämplighet i förhållande till hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Riksintresse
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken behandlas på ett 
tillfredsställande sätt.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten behandlas på ett tillfredsställande 
sätt. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Områden avsedda för landsbygdsutveckling i strandnära lägen redovisas på 
ett tillfredsställande sätt. 

Mellankommunal samordning
Mellankommunala frågor behandlas på ett tillfredsställande sätt.

Övrigt
Efter samrådet har ändringar av planförslaget gjorts, varav några berör 
strandskyddat område. Strandskyddsfrågan behöver hanteras vid fortsatt 
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planering för verksamhetsområdet som betecknas K på plankartan, samt för 
området ”Utveckling Munkaskog”. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Johan Löwenadler Davidsson med 
samhällsplanerare Leila Aalto som föredragande. I beslutet har även 
avdelningschef Emma Willaredt deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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habokommun.se
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