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Förord 

Denna handling beskriver det förslag till detaljplan för Västra Åkralt 1:89 m fl. fastigheter, 
som nu ställs ut på samråd. Planering och byggande regleras genom Plan och Bygglagen 
(PBL). Detaljplaner görs för mindre områden och är juridiskt bindande. Detaljplanen för 
Västra Åkralt 1:6 m fl handläggs med ett standardförfarande efter Boverkets allmänna råd om 
planbestämmelser BFS 2014:5. När planen är antagen och har vunnit laga kraft är den 
juridiskt bindande för efterföljande beslut, såsom t.ex. bygglov.  

Figur 1. Planprocess med ett standardförfarande.  
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Handlingar  

Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:2000(A3) med tillhörande planbestämmelser. 
Till planhandlingen hör också en planbeskrivning (denna handling) och en illustrationsplan 
vilka ska vara vägledande för förståelsen och tolkningen av planen men inte har någon egen 
rättsverkan. Efter samrådet tillkommer även en samrådsredogörelse.  På samhällsbyggnads-
kontoret finns också behovsbedömning (2016-08-22) och fastighetsförteckning (Lantmäteriet) 
att ta del av för den som önskar.  

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingarna är framtagna av bsv arkitekter & ingenjörer i samråd med Hylte kommun.  

Bsv arkitekter & ingenjörer ab    Hylte kommun 

 

Annacarin Holm      Siv Modée 
Planarkitekt       Plan- och byggchef 
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PLANENS SYFTE OCH GRUNDDATA 

Syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen Västra Åkralt 1:89 m fl. är att inom planområdet möjliggöra för 
etablering av ny verksamhet utan större omgivningspåverkan, som t ex handel, lager och 
mindre tillverkningsindustri med försäljning.  
 
Initiativ till planförslaget har tagits av företaget Hylte Jakt och Lantman AB. Företaget önskar 
flytta sin nuvarande verksamhet från södra Hyltebruk till det aktuella området, med syfte att 
möjliggöra en utökning av lokalerna och en effektivisering av verksamheten. Dessa 
möjligheter ges inte inom nuvarande tomt. Ett bättre skyltläge utmed Rv 26 och därmed bättre 
tillgänglighet är ytterligare skäl för flytt av verksamheten.   
 

Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger i utkanten av Hyltebruk tätort, mellan Rv 26 och G:a Nissastigen. 
Området avgränsas, förutom av dessa bägge vägar av Fagerhultsvägen i norr och naturmark i 
söder. Planområdet omfattar ca 31,5 ha. 

 
 

Markägoförhållanden  
All mark inom planområdet ägs idag av Hylte jakt och Lantman, genom köpeavtal med Hylte 
kommun och Stora Enzo AB.  

Figur 2. Planområdets placering i Hyltebruk 
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Kort historik och nuläge kring aktuellt företag 
Hylte Jakt och Lantman startades år 1911 och är specialiserade på lantbruk, skog, jakt, 
trädgård och djurfoder. Företaget var fram till år 2014 en ekonomisk förening under namnet 
Hylte Lantmän Ek. förening då det köptes upp av Hylte Lantmän AB och samtidigt bytte 
namn till Hylte jakt och Lantman. Företaget har idag ca 30 anställda och en stigande 
omsättning där internethandel utgör största delen av försäljningen.  
 
Företagets lokaler utgörs av butiks- och lagerlokal samt en mindre verkstad. Inga miljöfarliga 
ämnen används och verksamheten i sig ger inte heller upphov till störande buller. I 
lagerlokalen finns idag sprängskåp för ammunition samt skåp för förvaring av gasol för vilka 
företaget har tillstånd.  

Hylte Jakt och Lantman har idag ett behov av att utöka och effektivisera sina lagerutrymmen, 
något som inte kan genomföras på aktuell fastighet. Utöver detta ser företaget även en vinning 
med att omlokalisera till lokaler i direkt anslutning till Rv 26 då det erbjuder bättre 
skyltningsmöjlighet och tillgänglighet. Se vidare under rubriken 
PLANFÖRSLAG/Markanvändning och byggrätt. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Hylte kommun har genom ett politiskt beslut ställt sig positiva till att pröva en planändring för 
området.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Hylte kommun antagen 2003, redovisar endast planområdet som 
detaljplanelagt område.  

Detaljplan  
För fastigheten Västra Åkralt 1:6 m fl. gäller idag en detaljplan, del av byggnadsplan, från 
1960. Den norra delen av området är avsatt som allmänt ändamål i två våningar och den södra 
som friliggande bostadsbebyggelse, även detta i två våningar. 
   

Riksintressen 

Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av 
riksintresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden.  

I direkt anslutning till planområdet löper Rv 26 som omfattas av riksintresse för 
kommunikationer. Framtida verksamhet/byggnader planeras på ett minsta avstånd från 
riksvägen av minst 30 meter. Planförslaget anses därför inte påverka riksintresset.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Markanvändning 
Planområdet består idag av naturmark som utgörs av tät blandskog, i huvudsak lövträd, med 
mycket begränsad framkomlighet. Ett antal äldre lövträd finns i området men större delen av 
vegetationen utgörs av ungskog och sly. Området saknar värde som rekreationsområde. I 
södra delen av området löper en asfalterad väg i nord-sydlig riktning några meter in på det 
avgränsade planområdet. I norr finns bevarade grunder från två bostadshus, samt del av gata 
med belysning.                   

 

 

 

 

 

 

Bebyggelse 
Området ligger i västra delen av Hyltebruk, 650 meter fågelvägen från stadens centrum. Norr 
om planområdet löper Fagerhultsvägen längs med vilken ett antal tvåvåningsvillor finns 
uppförda. I korsningen Fagerhultsvägen-Nissastigen ligger en bemannad bensinstation, 
”Bilisten” samt en bilverkstad. Öster om planområdet finns ytterligare ett bostadshus med 
tillhörande verkstadsbyggnad och garage. På andra sidan Gamla Nissastigen har Stora Enzo 
sina fabrikslokaler vilka utgörs av större fabriksbyggnader med tillhörande cisterner och 
skorstenar i flera våningar.  

Kulturmiljö och fornlämningar 
Alla fornlämningar, såväl kända som idag ännu okända, omfattas av lagstadgat skydd enligt 2 
kap 1 § kulturmiljölagen (1988:950), KML.  
Inom området eller i direkt närhet av området finns inga kända fornlämningar. Området är 
sedan tidigare planlagt och har delvis varit exploaterat. Vid misstanke om att kulturlämning 
kan beröras, i samband med framtida markarbeten, skall arbetet avstannas och samråd ske 
med Länsstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister, FMIS. Planområdet markerat med rött.  

Planområdet från norr, sydlig riktning Område strax söder om planområdesgränsen. 
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Naturmiljö  
Inom planområdet finns inga kända naturvärden. Hela planområdet utgörs av naturmark 
bestående av löv- och barrskog. Största delen av växtligheten utgörs av yngre lövträd men 
även ett antal större bokar och ekar förekommer inom området.  

Området sluttar svagt mot öster med en nivåskillnad på en till två meter.  
 
En stor del av den vegetation som finns inom området idag kommer att försvinna då området 
exploateras. Att spara större träd i området bidrar positivt för upplevelsen för angränsande 
bostäder. Gröna ytor ökar även områdets lokala infiltration av dagvatten. Det är särskilt 
angeläget att spara vegetation utmed Fagerhultsvägen som en skyddande barriär mot 
befintliga bostadstomter. På plankartan föreslås bestämmelser som säkerställer att 
kvartersmarken inom tio meter från Rv 26 hålls planterat. Detsamma gäller för 
kvartersmarken inom åtta meter från Fagerhultsvägen.  Även andra planteringar och/eller 
vegetativa ”gröna” tak bidrar till ett lokalt omhändertagande av dagvatten och ett bra 
lokalklimat. 
 
Vegetationen närmast Rv 26 skall anpassas så att den inte innebär risker i samband med en 
eventuell avåkning av en transport med farligt gods.  

 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer anger de förorenings- eller störningsnivåer som människor kan utsättas 
för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan 
fara för påtagliga olägenheter.  
 
Miljökvalitetsnormer finns bl.a. gällande utomhusluft. Idag finns gränsvärden för kväveoxider 
(främst kvävedioxid), svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly samt partiklar. Fr.o.m. 2010 
tillämpas även ett gränsvärde för halten marknära ozon. Ett genomförande av planförslaget 
bedöms inte, mer än i begränsad omfattning (en möjlig framtida ökning av trafiken), påverka 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft negativt.  
 

Miljömål 
Det nationella miljömål som främst berörs av planen är målet för God bebyggd miljö. Planens 
genomförande berör miljömålet positivt då ett nytt verksamhetsområde utmed Rv 26 kan 
anses vara en utveckling av Hylte kommuns näringsliv. Planförslaget innebär även att 
befintlig infart från Nissastigen ges en bättre/säkrare utformning. Miljömålet levande skogar 
riskerar däremot att påverkas negativt då planen tar ett oexploaterat skogsområde i anspråk för 
nya byggnader. Då området inte anses ha några större naturvärden bedöms påverkan vara 
acceptabel. 
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Mark- och vatten 
Planförslaget bedöms inte påverka Nissan då avståndet mellan planområde och ån överstiger 
130 meter.  Planområdet är beläget inom grundvattenmagasin för Hyltebruk samhälle då 
grundvattenmagasinet täcker hela tätorten. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 6: Grundvattenmagasin för Hyltebruk samhälle. Planområdet markerat med rött 

Geoteknik  

En geoteknisk undersökning genomförs under planprocessen och kommer att redovisas inför 
granskningen av planhandlingarna. Fältstudier indikerar att det finns områden med sämre 
markförhållande/torv.  

Översvämning 

Öster om planområdet, på motsatt sida Gamla Nissastigen, rinner ån Nissan. En 
översvämningskartering har utförts och utifrån den påverkas inte planområdet vid en 
eventuell översvämning av ån. Avståndet mellan ån och planområdet överstiger 130 meter 
och en skyddande vall avskärmar ån från omkringliggande områden.  
 
För att förebygga översvämning inom området i samband med kraftiga skyfall krävs åtgärder 
för lokalt omhändertagande av dagvatten i form av exempelvis fördröjningsdammar, 
växtlighet och gröna tak. Vatten från vägytor runt området ska tas omhand särskilt.    

Radon 

Mätning av markradon genomförs i samband med geoteknisk undersökning. Beroende av 
resultatet kan radonskyddat alternativt radonsäkert byggnadssätt komma att krävas. Tidigare 
mätningar i Hylte kommun visar på ett normalvärde mellan 10 – 30 kBq/m3.  
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Trafik och parkering 
Ett genomförande av detaljplanen kräver ombyggnad av korsningen Väg 26/Fagerhultsvägen.  
Idag är in-/utfarten otydlig med oklara gränser mellan gatumark och kvartersmark bl a invid 
bensinmacken i korsningen. Med hänsyn till att Rv 26 är riksintresse enligt miljöbalken § 3:8 
och även utpekad som primär väg för farligt gods är det viktigt att en ombyggnad också har 
fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet på denna väg. Plankartan/kvartersgränsen i norr 
har anpassats för en ombyggd/förskjuten korsning.  
 
En ombyggnad av korsningen kommer att kräva samråd/avtal med Trafikverket kring frågor 
som utformning, behov av ytterligare utredningar etc.  

Plankartan omfattar även hela Fagerhultsvägen ner till Gamla Nissastigen, med en vägbredd 
på totalt 8,5 meter; 7 m körbana och 1.5 meter gångbana. Idag har gatan en sämre standard. 
En ombyggnad kan komma att bli aktuell i samband med att korsningen med Väg 26 får en ny 
utformning. 
 

  
Fagerhultsvägen och ut mot korsningen med Rv 26.   

 
Angöring till området för biltrafik (kunder och personal) föreslås i huvudsak ske via Rv 26-
Fagerhultsvägen. Ett mindre antal besökare/anställda, i huvudsak från Hyltebruk och 
intilliggande samhällen på ortens östra sida, kan anlända till området via Gamla Nissastigen- 
Fagerhultsvägen. Tung trafik/transport av varor leds in till området via södra infarten till 
Hylte från Rv 26 och därifrån via gamla Nissastigen. In-/ och utfart till planområdet för tung 
trafik läggs utmed gamla Nissastigen för att undvika trafikbuller och störningar för bostäderna 
utmed Fagerhultsvägen.  (Se karta på nästa sida.)  
 
Att dela på trafikslagen, och styra den tunga trafiken till infarten i söder, har flera fördelar; 
Belastningen på korsningen strax nordväst om planområdet blir betydligt mindre och risken 
för bullerstörningar mot bostäderna utmed Fagerhultsvägen minskar.  
 
Styrning av trafiken till och från området blir en viktig fråga i samband med framtida 
bygglov/projektering av området.  
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Foto Rv 26 norrifrån mot infart Fagerhultsvägen.(Google earth)  och ut mot korsningen med Rv 26.  

  

 
Figur 4: Föreslagna in- och utfarter för biltrafik respektive lastbilstrafik.  

 

Trafiksiffror 

Rv 26/Nissastigen har en skyltad hastighet på 80 km/tim och enligt en trafikmätning från 
2014(Trafikverket) uppgår antalet fordon till 3540 fordon/dygn varav 740 fordon utgör tung 
trafik (Trafikmätning 2014).  
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För gamla Nissastigen saknas, för den aktuella sträckan, trafikmätning. Det har antagits att 
vägsträckan belastas med runt 100 fordon/dygn.  
 
Även Fagerhultsvägen saknar trafikmätning. En uppskattning är att även denna gata trafikeras 
av runt 100 fordon/dygn. Korsningen Rv 26/Fagerhultsvägen belastas även av trafiken till och 
från bensinstationen.  
 
Hylte jakt och lantman har idag mellan 150 och 200 besökare per dag jämnt fördelat över 
dagen med högst besökstryck runt lunchtid. Antal transporter uppgår till fem stycken/dag, ofta 
med 24 m lastbilar. Hur trafiken till företaget kommer att förändras över tid är starkt beroende 
på t ex utvecklingen av näthandel kontra besök i butiken. Planen dimensioneras för att hantera 
ungefär det dubbla antalet besökare och transporter, 10 transporter och ca 350 besökare/dag.  
 
Förutsatt att; alla besökare kommer med bil via Väg 26/Fagerhultsvägen och att det i varje bil 
färdas en besökare kan ett genomförande av planförslaget innebära att trafiken i korsningen 
ökar med 700 fordon/dygn. Sannolikt är denna siffra betydligt lägre.  
 
Parkering och trafikytor för lossning och lastning av varor anordnas inom kvartersmark.  
 

Buller 
Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan mäts normalt 
i så kallad decibel A, skrivet som ”dB(A)”. Buller beräknat i ett genomsnitt per dygn kallas 
ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk.  

Riktvärden 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller ska följande 
riktvärden gälla utomhus. Riktvärdena används för bedömning av immissionsvärden vid t ex 
bostäder och gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i 
bostadens närhet.  
Dag    Kväll    Natt 
(06-18)   (18-22) samt   (22-06) 
    Lör-, sön- och 
    Helgdag (06-18)  
50 dBA   45 dBA   40 dBA 

Utöver detta gäller: 

 Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat 
än vid enstaka tillfällen.  

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karaktäriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör 
värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.  
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Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur.  
 
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 
Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik; 
Vid arbetslokaler(utanför fasad): 65 dBA ekvivalent ljudnivå(frifältsvärde). 
Arbetslokaler inomhus; 40 dBA ekvivalent ljudnivå.  

Buller från verksamheten 

Verksamheten är inte av sådan karaktär att den förväntas alstra ljud som är i nivå med 
naturverkets riktlinjer då verksamheten till största del utgörs av butik- och lagerbyggnad. Det 
buller som verksamheten kan ge upphov till är istället trafikbuller till följd av transporter. 
Hylte Jakt och Lantman har idag ca 5 transporter/ dygn. Då planerad utbyggnad är klar kan 
Försäljningen komma att öka och därmed även antalet transporter. Antal transporter kan i 
framtiden förväntas uppgå till som mest 10 lastbilar/dag. 

Transporter sker endast under vardagar från 08.00 till 18.00.  

Slutsats: Förutsatt att in- och utfart för tung trafik/transporter sker söderifrån via Gamla 
Nissastigen samt att ytor för lastning och lossning anordnas i områdets södra del, bedöms 
verksamheten inte innebära att riktvärdet för buller överskrids vid intilliggande bostäder.  

Planbestämmelse föreslås med lydelsen; ”Buller från verksamheten ska begränsas så att 
gällande bullerriktvärden för bostäder kan följas”. Bestämmelsen ger stöd för diskussion 
om hantering av in- och utfarter samt trafikytor i samband med kommande bygglov.  

Buller från vägtrafik 

Buller har beräknats enligt ”Nordisk beräkningsmodell” och gällande EU-krav. Beräkningar 
och ljudutbredningskartor avseende vägtrafikbuller har tagits fram med programmet 
Novapoint 19.35 Buller. Som utgångsvärden för de aktuella bullerkällorna har Trafikverkets 
senaste fordonsstatistik använts och räknats upp med 1.5 % /år fram till år 2035.  
 
De trafikdata som använts i beräkningen är de tidigare presenterade värdena för vägtrafik för 
Rv 26. För Fagerhultsvägen och Gamla Nissastigen saknas jämförbara siffror. Det har antagits 
att båda vägarna trafikeras av 100 fordon/dygn. Beräkningarna har gjorts utifrån framtida 
prognostiserad trafik för år 2035. Trafikmängderna har räknats upp med 1,5 % per år.  
 
Följande prognostiserade trafiksiffror för år 2035 har använts: 

 Rv. 26 (Nissastigen): 4839 fordon/årsmedeldygn varav 20 % tung trafik. 90 km/h högsta 
(skyltad) hastighet  

 Gamla Nissastigen: 136 fordon/årsmedeldygn. 
 Fagerhultsvägen: 136 fordon/årsmedeldygn. 
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Slutsats: Vid fasad mot Rv 26 (30 m från kvartersgräns, vilket även är gränsen för byggrätt 
mot Väg 26) uppgår den ekvivalenta ljudnivån till som mest 64.5 dBA. Denna ljudnivån avser 
våning 2. Högsta värde för bottenvåningen är 61-62 dBA. Det innebär att Naturvårdsverkets 
riktlinjer för ekvivalent ljudnivå vid arbetslokaler kan innehållas. Den maximala bullernivån 
är beräknad till strax över 70 dBA. Eventuella uteplatser bör därför placeras i skydd av 
byggnad eller plank. En planbestämmelse föreslås som säkerställer detta.  
 
Utmed Fagerhultsvägen klaras riktvärdet för ekvivalentnivå utmed den östra delen av vägen. 
Närmast Rv 26 överstiger dock ljudnivån aktuella riktvärden, oberoende av en etablering 
inom planområdet. För att minimera ytterligare ljudpåverkan på bostäderna utmed vägen bör 
infarten till planområdet placeras i närheten av korsnigen med Rv 26. Tung trafik styrs via 
södra infarten till Hylte och upp till en infart via G:a Nissastigen (se karta sid 8). 
In-/utfartsförbud föreslås utmed delar av Fagerhultsvägen.  

 

Risker med hänsyn till farligt gods 

Allmänt om farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana egenskaper att de 
kan orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport eller 
vid inlastning, lossning, tankning etc. Farligt gods kan ha explosiva, brandfarliga, giftiga, 
radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, 
ammoniak, starka syror och oxiderande kemikalier, pyrotekniska produkter/ fyrverkerier eller 
gaser i sprayburkar och tändare etc.  
 
Den senaste undersökningen med avseende på transport av farligt gods på väg och järnväg, 
genomfördes av SCB under 2006, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Undersökningen omfattar september månad 2006. Det finns brister i statistiken och resultaten 
visar endast tendenser av hur transporterna sker och ska inte betraktas som en absolut sanning. 

Farligt gods på aktuell vägssträcka 

 
Klass Rv 26 – antal ton 
1. Explosiva ämnen och föremål 0-70 
2.1 Brandfarliga gaser 0-18 000 
3. Brandfarliga vätskor 100-16 500 
4.1 Brandfarliga fasta ämnen 0-270 
5.1 Oxiderande ämnen 0-490 
6.1 Giftiga ämnen 0-90 
7. Radioaktiva ämnen Mätning saknas 
8. Frätande ämnen 0-11600 
9. Övriga farliga ämnen och föremål 0-11500 
 
Samtliga ämnen hamnar inom det lägsta uppmätta intervallet för transport av farligt gods. En 
sådan slutsats innebär dock inte att sträckan är fri från farligt gods och utifrån Miljöbalkens 
försiktighetsprincip måste en framtida utveckling då vägsträckan kan belastas av en högre 
andel farligt gods tas med i utformning av aktuellt planområde. 
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Nya byggnader tillåts på ett avstånd av ca 37-38 m från vägkant. Tio meter av kvartersmarken 
närmast vägen skall hållas planterad med vegetation som ej riskerar att skada ett avåkande 
fordon. Inom detta område får heller inte parkering eller upplag anordnas.  Sannolikheten för 
att en olycka med farligt gods ska inträffa på den aktuella vägsträckan bedöms som relativt 
liten. För att minimera konsekvenserna om en olycka ändå skulle inträffa föreslås följande 
planbestämmelse: 
”Friskluftsintag liksom utrymningsvägar och entréer ska placeras i sida/fasad som ej är vänd 
mot Rv 26”.  
 

Miljö 

Markföroreningar 

Utifrån kartläggning av MIFO är området öster om Gamla Nissastigen, där Stora Enzo har sin 
verksamhet, utpekat som område med mycket stor risk för föroreningar (riskklass 1). Det 
bedöms inte föreligga någon risk att markföroreningar ska ha spridit sig till planområdet, 
eftersom avståndet mellan den potentiellt förorenade tomten och planområdet överstiger 130 
meter samt att planområdet ligger uppströms misstänkt förorenat område. 
 
Inom planområdet har tidigare legat två bostadshus. Husen är idag rivna men husgrunden 
finns kvar. Ingen annan verksamhet har kunnat spåras inom området och föroreningar 
bedöms, utifrån vad som hittills framkommit, inte finnas inom planområdet. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att planförslaget kan genomföras utan att hänsyn 
behöver tas till tidigare verksamheter i närområdet och deras ev. miljöpåverkan på marken.  
 

Teknisk försörjning 
Befintliga allmänna ledningar som går genom planområdet, i nord-sydlig riktning, kopplas 
ifrån kommunens ledningsnät. Anslutningspunkt för vatten, avlopp samt dagvatten lämnas i 
den södra gränsen av planområdet.   
 
Recipient för det kommunala dagvattennätet i Hyltebruk är ån Nissan.  
Från området väster om Rv 26 kommer dagvatten genom en trumma under vägen. Detta 
vatten är idag kopplat till kommunens dagvattennät via en ledning som går genom 
planområdet. Denna ledning tas nu bort och istället dras detta dagvatten i en ledning parallellt 
med Rv 26 och ansluter kommunens dagvattennät direkt söder om planområdet.  
 
Dagvatten från planområdet ska hanteras så att utloppet till kommunens dagvattennät, i 
punkten söder om området, begränsas till 25 l/s. Det innebär att någon form av 
dagvattenmagasin behöver anläggas, lämpligen i områdets sydvästra del.  
Beräkningar av dagvattenflöden visar att det vid ett 10-års regn kommer att krävas ett 
dagvattenmagasin motsvarande ca 700 m3.  Ett område för detta ändamål har avsatts på 
plankartan. Avtal kring detta ska tecknas mellan Hylte kommun och exploatören inför att 
detaljplanen antas.  
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Figur 5: Kommunala VAD-ledningar.  
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Brandpost finns utmed Fagerhultsvägen. Med tanke på närheten till Nissan finns, om behov 
föreligger, möjligheter att anordna pumpplats för brandvatten i nära anslutning till företaget. 
Byggnader ska vara åtkomliga för räddningsfordon med god framkomlighet; tre meter bred 
väg och fyra meter fri höjd. (BBR 5:7) 
 
Dagvatten 
Ett genomförande av detaljplanen kommer att resultera i en ökad mängd hårdgjord yta i form 
av parkering, vägar för angöring och nya byggnader med en snabbare avrinning som följd. Då 
planområdet, utifrån skyfallskartering utförd av Länsstyrelsen i Halland, löper stor risk för 
översvämning vid 100- och 200-årsregn är lokal infiltration och fördröjning av största 
prioritet för att undvika översvämning.  
 
Exempel på åtgärder för lokal dagvattenhantering som anses lämpliga inom planområdet är 
genomsläpplig markbeläggning, underjordiska dagvattenmagasin, öppna dagvattendammar, 
planteringar, infiltrationsytor och vegetativa tak. För området närmast Rv 26 avverkas större 
träd som kan komma att utgöra en fara för avåkande fordon men ytan lämnas fri från hårdgjord 
markbeläggning och mindre buskar/växter bevaras och planteras. Mellan planerad anläggning 
och Fagerhultsvägen bevaras befintlig vegetation i form av både träd och lägre växtlighet med 
syfte att både bidra till en lokal dagvattenhantering och minska den nya etableringen och 
riksvägens synlighet från bostäderna norr om Fagerhultsvägen. 
 
Dagvattenmagasin/dagvattendamm placeras med fördel i planområdets södra del i direkt 
anslutning till kommunal dagvattenledning.  
 

Markanvändning och byggrätt  
Markanvändningen inom området förändras från allmänt ändamål och friliggande bostäder i 
två våningar till verksamhet och handel med en högsta tillåten totalhöjd på tolv meter. Inom 
området finns planer på en butiksbyggnad med kontor på andra våning och utöver detta 
lagerlokaler. Butik och kontor planeras längst i norr och lager i byggnadens södra del.  
Ytor för parkering kan placeras mellan byggnad och Väg 26.  
 
Avgörande vid val av användningsbestämmelse för kvartersmarken har varit bedömningen av 
hur mycket trafik som genereras. En verksamhet med alltför hög trafikbelastning har velat 
undvikas för att inte påverkan på infarten från Rv 26 ska bli för stor.   
 
Användningsbestämmelsen Z föreslås. Bestämmelsen syftar till att styra användningen till 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (främst kopplat till trafik-/bullerfrågor) 
och medger service, lager och handel med skrymmande varor.  
 
I illustrationsplanen redovisas förslag på framtida bebyggelse med butiks- och lagerlokal samt 
trafikytor för angöring, transport och parkering.  
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GENOMFÖRANDE  
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 
att detaljplanen ska kunna genomföras på bästa sätt. Konsekvenser av genomförandet för 
enskilda sakägare, andra berörda och miljön, redovisas under Konsekvenser, s 18. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan  

Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan: 

Samråd december-januari 2016/2017  
Granskning mars 2017 
Antagande april-maj 2017  
Laga kraft juni 2017 

Tidplanen bygger på att förutsättningarna för planarbetet står fast, att alla nödvändiga beslut 
tas och att inget annat oförutsett händer. Under förutsättning att planen vinner laga kraft enligt 
ovan, kan byggstart tidigast ske hösten 2017, efter beslut om bygglov. 

Genomförandetid  

Planens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.  

Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare vid ansökan om bygglov en garanterad rätt att få 
bygga i enlighet med planen, och detaljplanen får inte ändras utan synnerliga skäl. Efter 
genomförandetidens slut är byggrätten inte garanterad, utan planen kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Avtal  

Planavtal har tecknats mellan Hylte Jakt och Lantman AB och Hylte kommun, vilket bl.a. 
reglerar kostnaderna för kommunens arbete i samband med planprocessen. 

Innan en exploatering av området kan ske, ska korsningen mellan Väg 26 och 
Fagerhultsvägen byggas om. Detta kräver att avtal tecknas med Trafikverket om utförande 
och kostnader för genomförandet.   

Avtal om markförvärv har tecknats mellan Hylte Jakt och Lantman och Hylte kommun. Avtal 
behöver även tecknas med ägaren till Västra Åkralt 1:6 om förvärv av ett mindre markområde 
utmed Gamla Nissastigen.  

Avtal för VA-tjänster, fjärrvärme mm tecknar berörd markägare med respektive tjänste-
leverantör.  

Ansvarsfördelning  

Detaljplanen tas fram av bsv arkitekter & ingenjörer ab, på uppdrag av Hylte Jakt och 
Lantman AB och i samråd med Hylte kommun. Exploatören/Hylte Jakt och Lantman svarar 
för genomförandet av planen.  

Exploatören ansvarar för att nödvändiga överenskommelser tecknas med ledningshavare om 
eventuell flytt av kablar/ledningar.  

Exploatören ansvarar för att samråd sker med Trafikverket inför arbete i anslutning till Väg 
26. 
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Fastighetsrättsliga frågor  

För genomförande av planförslaget krävs en fastighetsreglering/ sammanläggning av berörda 
fastigheter/ delar av fastigheter.  

Ekonomiska frågor 
Berörd exploatör/markägare bekostar kommande åtgärder på kvartersmark.  
 
Kostnader i samband med en ombyggnad av korsningen Fagerhultsvägen/Rv 26 ska regleras i 
avtal mellan Hylte kommun och exploatören av planområdet.  
 
Berörd exploatör/markägare bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering 
inom planområdet.  
 
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA- och dagvattenanslutningar tas ut i enlighet 
med Hylte kommuns Va-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan exploatör/markägare och 
Hylte kommun, tecknat avtal.  

Dagvattenanläggning och -drift inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/markägare.  
 
Fjärrvärme- och elanslutningsavgifter tas ut i enlighet med gällande taxa. Kostnaderna för 
planarbetet regleras av planavtal. Exploatören har full plannytta och bekostar planarbetet i sin 
helhet. 
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KONSEKVENSER  

Miljöbedömning 
Om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), upprättas enligt PBL 4:34 och MB 6:11. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att 
en hållbar utveckling främjas. Kommunen avgör genom en så kallad behovsbedömning om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har genom behovsbedömning (2016-08-22) prövat planens 
bedömda miljöpåverkan, och där gjort bedömningen att planen inte kan förväntas medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har enligt 6 § MBK-förordningen 
samråtts med Länsstyrelsen i Halland (2016-xx-xx) och med samhällsbyggnadskontorets 
miljöenhet (2016-xx-xx), vilka inte har haft några invändningar mot bedömningen.  
 
Kommunens ställningstagande är att förslaget till detaljplan för Västra Åkralt 1:89 m fl. inte 
förväntas medföra någon betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver 
upprättas. En översiktlig beskrivning av planens konsekvenser för samhället, för miljön och 
för enskilda sakägare och andra berörda redovisas nedan.  

Konsekvenser för sakägare och andra berörda 

Fastigheter i anslutning till planområdet kan komma att påverkas av en ökad trafik i området, 
samt att naturmark omvandlas till verksamhetsområde och hårdgörs.  

Planförslaget bedöms inte beröra några andra grupper utöver anställda och besökare till 
företaget.  

Konsekvenser för miljön och människors hälsa 

Transportarbete  

Planförslaget bedöms medföra ökade transporter som följd av den nya etableringen. 
Placeringen av Hylte Jakt och Lantmans nya lokaler i direkt anslutning till Nissastigen kan 
samtidigt bidra till att trafiken inne i Hyltebruk samhälle minskar.  

Landskapsbild, gaturum, natur och växtlighet 

Stadsbilden för området kommer att förändras vid exploatering av området. Största delen av 
den nuvarande vegetationen kommer att avverkas då nya butiks- och lagerlokaler uppförs. 
Tydligast förväntas butikslokalerna att bli från Rv. 26 och Fagerhultsvägen. Genom att bevara 
vegetation i planområdets ytterkanter och spara ett antal av de höga träd som finns i området 
går det att minska anläggningens framträdande roll i stadsbilden.  Den östra delen av 
Fagerhultsvägen och planområdesgränsen närmast Gamla Nissastigen är de delar av 
planområdet där bevarande av befintlig vegetation anses göra störst skillnad då det skulle 
medföra att anläggningen blir mindre framträdande för boende i området. Området mot 
Nissastigen är istället ett bra skyltläge men även där föreslås att viss vegetation bevaras med 
syfte att bibehålla områdets karaktär och samtidigt bidra till ökad infiltration av dagvatten och 
reducering av utsläpp. Området närmast Rv. 26 och större delen av området närmast 
Fagerhultsvägen har i plan markerats med n – vegetation ska bevaras.   
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Dagvatten och översvämningsrisker  

Planförslaget innebär att stora ytor bebyggs och hårdgörs till följd av nya byggnader, vägar 
för angöring samt parkering. För att inte överbelasta kommunens dagvattennät ska dagvatten 
från området omhändertas lokalt inom planområdet innan det leds till kommunala ledningar. 
Exempel på åtgärder är fördröjningsmagasin under markytan eller öppna dagvattendammar. 
Planteringar och växtlighet är en ytterligare åtgärd liksom gröna tak på den nya bebyggelsen 
inom planområdet, se exempelbilder nedan.    
 

 

Området ligger på en marknivå som är betydligt högre än högsta högvatten för angränsande 
vattendrag. Ingen risk för översvämning föreligger.   

Buller och luftföroreningar 

Förutsatt att trafiken till och från området kan regleras så att all tung trafik till och från 
området går via södra infarten till Hyltebruk och angör planområdet via Gamla Nissastigen, 
bedöms påverkan på angränsande bostadsfastigheter vara acceptabel.  
 
Miljökvalitetsnormer för buller och utomhusluft bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget.  

Hushållningsbestämmelser och riksintressen enligt miljöbalken (MB) kap 3-4 

Planförslaget bedöms medföra en från allmän synpunkt god hushållning av mark och vatten 
(MB 3:1). Planområdet omfattas i övrigt inte av riksintressen eller andra grundläggande 
bestämmelser i MB 3, eller av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4.  

Konsekvenser för samhället 

Kostnader för kommunen  

Kommunen är huvudman för VA-nätet, vilket generellt medför kostnader vid förändringar av 
anslutningar från allmän ledning till förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Dessa kostnader 
regleras av VA-taxan.  

I övrigt bedöms inte detaljplanen medföra några kostnader för kommunen.  

Plantering vid parkering Öppen dagvattendamm Gröna tak


