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PLANENS SYFTE  

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Givagård 1:27 m.fl. i 

Torups samhälle. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av sjönära 

bostäder, i blandade hustyper, på den så kallade marknadsplatsen. Tanken är att en del av 

området även i fortsättningen ska kunna användas till evenemang. 

Syftet med detaljplanen är även att skapa en flyttkedja där invånare som besitter stora hus kan 

få ett alternativt, attraktivt, mindre boende i närhet till befintligt äldreboende och på så sätt 

starta en kedja som frigör bostadshus för inflyttning till orten.  

 

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-20 § 80, 2016 SBN0146 att godkänna 

planförslaget för samråd i enlighet med PBL 5:11. Syftet med samrådet är att förbättra 

beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.  

Samråd har pågått under tiden 2016-09-28 – 2016-11-07. Under samrådstiden har plan-

förslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset, Storgatan 8, 

Hyltebruk, dels i entrén och dels på samhällsbyggnadskontoret. Plansamrådet hölls 2016-10-

10 och har vidare annonserats i Hallandsposten, och brev med information och planhandlingar 

har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2016-09-20 av Metria i 

Östersund, samt till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.  

Under samrådstiden har 14 yttranden kommit in. Dessa presenteras i denna samrådsredo-

görelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av samhällsbyggnadskontorets 

kommentarer. Därefter redovisas kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet, 

föreslagna revideringar sammanfattas, och en namnlista på de ev. sakägare som inte fått sina 

synpunkter helt tillgodosedda redovisas. Angivet datum är ankomstdatum.  
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1. LÄNSSTYRELSEN,  

Synpunkter: 

Ärendet 
Området ligger centralt i Torup intill Sjögårdssjön. Platsen har genom alla tider kallats 

marknadsplatsen. Syftet med planen är att möjliggöra för uppförande av sjönära bostäder. 

Kommunen har sedan tidigare samrått behovsbedömning av miljöbedömning med 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnade den 8 april 2016 ett yttrande där man var enig med 

kommunen i bedömningen att planens genomförande inte bedöms innebära betydande 

miljöpåverkan. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och 

bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 

inte kommer att prövas. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Övriga synpunkter 

Synpunkter på strandskyddet 

Eftersom planområdet är utpekat som LIS-område i ett tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan kan detta åberopas som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet enligt 7 

kap. 18 d § miljöbalken (MB). Kommunen har i det tematiska tillägget redovisat hur 

utvecklingen av bebyggelsen inom LIS-området skulle bidra till utvecklingen i Torups-

området. Länsstyrelsen bedömer att strandskyddet kan upphävas i enlighet med planförslaget. 

Kommunen tar även upp det särskilda skälet att området redan är ianspråktaget, länsstyrelsen 

anser inte att området kan betraktas som ianspråktaget på det sätt som lagstiftningen avser. 

 

Trafikbuller 

I detaljplanen står det att ”Gällande riktlinjer dB(A) för buller enligt förordningen 2015:216 

ska gälla”. I planbeskrivningen sägs följande: Planområdet gränsar till G:a Nissastigen med 

en gällande hastighet på 40 km/h. och med en årsmedeldygnstrafik ÅDT på 829 mätt 1980. 

Cirka 100 meter väster om planområdet passerar järnvägen. Enligt PBL 4 kap 33 a § ska 

planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade bullervärden om det inte anses 

obehövligt. Länsstyrelsen anser att en trafikbullerutredning bör göras så att kommunen kan 

visa vilka värden som finns i området. Om nivåerna i förordningen om trafikbuller vid 

bostadsbyggnad överskrids kan planbestämmelser som reglerar t ex rumsfördelning vara 

aktuellt. I förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader sägs följande: Om 

buller från spårtrafik och vägar överskrider den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA vid en 

bostadsbyggnads fasad, bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 

sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av 

bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 

kl 22.00 och 06.00 vid fasad. 
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Vibrationer från järnvägstrafiken 

Det framgår inte om vibrationer från järnvägen har undersökts inom detaljplaneområdet. 

Mätningar och beräkningar av vibrationer i de planerade bostäderna bör genomföras. 

Känseltröskeln för vibrationer ligger mellan 0,1-0,3 mm/s, komfortvägd signal (RMS). En 

vibrationshastighet på 0,7 mm/s bedöms som måttligt störande och en vibrationshastighet på 

1,0 mm/s bedöms som sannolikt störande. Länsstyrelsen anser att de boende i de planerade 

bostäderna inte bör utsättas för vibrationer över 0,4 mm/s. 

 

Fastighetsindelning 

Planen innehåller bestämmelser om minsta tomtstorlek samt maximalt antal fastigheter. 

Minsta tomtstorlek är tillåtet att reglera som en planbestämmelse. Om antalet fastigheter ska 

regleras innebär det att dessa blir så kallade fastighetsindelningsbestämmelser och att 

regelverket i fastighetsbildningslagen måste följas, se mer i 4 kap 18§ PBL. Länsstyrelsen 

föreslår att kommunen enbart väljer att reglera minsta tomtstorlek. 

 

Avstånd till tomtgräns 

I planen anges att avståndet från huvudbyggnad till tomtgräns är minst tre meter. Med upp till 

19 meter höga hus kan avståndet upplevas som väldigt litet. Även mot befintliga lägre 

byggnader kan avståndet upplevas litet. Om avståndet mellan två byggnader är mindre än 8 

meter krävs särskilda brandskyddsåtgärder. 

 

Parkeringsnorm 

Länsstyrelsen tycker förvisso att det är bra att antalet parkeringsplatser hålls nere för att inte 

göra samhället mer bilberoende. I Torup kan dock förmodas att antalet bilar per hushåll är 

högre, parkeringsnormen på 0,5 bilar per lägenhet låter därför lågt. 

 

Källare 

Om man gräver lägre än 2 meter kommer det enligt planbeskrivningen att krävas en 

grundvattensänkning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att införa en 

bestämmelse att endast källarlösa hus tillåts. 

 

Användningsbestämmelse 

Om avsikten är att friliggande villor inte får uppföras bör användningen ändras till något i stil 

med ”Bostäder. Endast flerbostadshus och radhus”. Som den är formulerad idag går den att 

tolka som att alla typer av bostäder är tillåtet. 

 

Hörnavskärning 

Länsstyrelsen undrar om korsningen från Fredrikslundsvägen in till planområdet har 

tillräcklig radie eller om det krävs en hörnavskärning på park-marken. 

 

Transformatorstation 

Markreservat för allmännyttiga ändamål innebär att ett område eller utrymme reserveras för 

ett särskilt allmännyttigt ändamål. Markreservat bör bara regleras om det på ett rimligt sätt 

kan kombineras med den huvudsakliga markanvändningen. Det är tveksamt om 

bostadsändamål och transformatorstation är förenliga ändamål. Området för transformator-

stationen bör istället ligga som en egen användningsbestämmelse. Det bör också säkerställas 

ett avstånd på några meter mellan bostadshus och transformatorstation. Om planbe-

stämmelsen trots detta kommer att vara kvar på mark för bostäder bör den enligt Boverkets 

allmänna råd vara en administrativ bestämmelse och avgränsas av administrativ gräns. 
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Kommentar: 

Trafikbuller 

För trafikbuller finns en bullerutredning utförd av Ramböll daterad 2014-07-05 för Torups 

centrum och som kommunen har utgått ifrån i detaljplanearbetet. Aktuellt område har ungefär 

samma avstånd till väg 150 (g:a Nissastigen) men något längre avstånd till järnvägen, 

Halmstad – Nässjö varvid denna utredning anses kunna användas. En kompletterande 

bullerutredning görs i relation till riksväg 26.  

 

Vibrationer från järnvägstrafiken 

Behovet av beräkning av vibrationer kan ifrågasättas då avståndet till järnvägen uppgår till 

cirka 150 meter och avskiljs av både väg, g:a Nissastigen och befintlig kvartersmark. Det 

finns idag inga uppgifter eller kända problem vid befintlig angränsande bebyggelse. Den 

geotekniska markundersökning som genomfört för området visar inte på något behov av detta.  

 

Fastighetsindelning 

Bestämmelsen ”området får indelas i högst tre fastigheter” tas bort i detaljplanen. Antalet 

fastigheter regleras av att minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1 200 kvm.  

 

Avstånd till tomtgräns 

Bestämmelsen att huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från tomtgräns ändras till 4,5 

meter från fastighetsgräns. Avstånd mellan byggnader och krav på brandskyddsåtgärder 

hanteras i bygglovsskedet. 

 

Parkeringsnorm 

Kravet på parkering justerar upp till minst 1,0 platser/lgh för flerbostadshus och 1,0 

platser/lgh för radhus.  

 

Källare 

Vid en framtida exploatering för flerfamiljshus kan behov av källare komma att finnas. Vid 

ett schaktdjup på mer än 2 meter kan en grundvattensänkning krävas enligt en geoteknisk 

undersökning som gjorts 2016-06-08 vilket bekostas av exploatören. Kommunen anser därför 

att möjligheten att anlägga källare ska finnas kvar.  

 

Användningsbestämmelse 

Användningsbestämmelsen ändras till endast flerbostadshus och radhus. 

 

Hörnavskärning 

In-/utfart med vändplats omformas och flyttas till exploateringsområdet och kommer att ske 

via g:a Nissastigen. Anslutningen via Fredrikslundsvägen utgår. Utformningen av gatan 

kommer att ske i samförstånd med Trafikverket. 

 

Transformatorstation 

Befintlig byggnad innehållande transformatorstation/allmän toalett står idag på allmän 

platsmark och används vid olika aktiviteter på marknadsplatsen så att de olika aktörerna kan 

erhålla ström. Serviceledningen som idag korsar planområde är en lågspänningsledning till 

denna byggnad. Vid en framtida utbyggnad av området kommer denna byggnad och ledning 

att behöva flyttas. Plats för byggnaden samt en ev ny transformatorstation tillförs plankartan 

och säkras med en administrativ bestämmelse h. Kommunen och framtida exploatör ansvarar 

för kostnaden för flytt och ev ny transformatorstation. 
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Befintlig byggnad innehållande transformatorstation/allmän toalett står idag på allmän 

platsmark och används vid olika aktiviteter på marknadsplatsen så att de olika aktörerna kan 

erhålla ström. Serviceledningen som idag korsar planområde är en lågspänningsledning till 

denna byggnad. Vid en framtida utbyggnad av området kommer denna byggnad och ledning 

att behöva flyttas. Alternativ plats för byggnad samt en ev ny transformatorstation tillförs 

plankartan och säkras med en administrativ bestämmelse h.  

2. ÖVRIGA CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 

Lantmäterimyndigheten, 2016-11-07 

Synpunkter: 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång 

av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 

genomförandefrågor. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Det finns en planbestämmelse med följande lydelse: "Området får indelas i högst 3 

fastigheter och minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1 200 kvm. Endast den del av 

planbestämmelsen som reglerar minsta tillåtna fastighetsstorlek är tillåten enligt 4 kap 18 § 1 

st PBL. Ska en mer ingående reglering av fastighetsindelningen göras så måste kommunen 

göra detta i form av fastighetsindelningsbestämmelser, 4 kap 18 § 2 st PBL. I det sistnämnda 

fallet finns emellertid inte möjlighet till den flexibilitet som planbestämmelsen nu innehåller 

(max-antal), utan då är det fråga om att kommunen tar beslut om hur fastighetsindelningen 

ska utformas. Som kommunen själv anger i planbeskrivningen så kommer det sannolikt bli 

nödvändigt att bilda gemensamhetsanläggning för väg och eventuellt även parkering om de 

tänkta tre blivande bostadsfastigheterna överlåts till olika ägare. Lantmäterimyndighetens 

rekommendation är i det läget att kommunen försöker skapa en helhetslösning i samband med 

den första försäljningen och att en gemensamhetsanläggning bildas redan i samband med 

fastighetsbildningen. Detta för att undvika framtida problem, där berörda fastighetsägare inte 

kan komma överens i en anläggningsförrättning hos lantmäterimyndigheten. Av handlingarna 

framgår att E.ON har elledningar rakt genom planområdet och att dessa ska flyttas. Det 

framgår inte hur ledningarna ska flyttas. Om avsikten är att ledningarna ska ligga i utkanten 

av kvartersmarken så krävs ett u-område. 

Kommentar: 

Se svar ovan till Länsstyrelsen gällande fastighetsindelning. Området regleras med enbart 

minsta fastighetstorlek med 1200 kvm. 

 

Räddningstjänsten 2016-09-29 

Synpunkter:  
Räddningstjänsten har följande erinran angående rubricerad detaljplan: 

Avseende förslag på en fastighet med fem (5) våningar 

Räddningstjänsten i Hylte kommun har för nuvarande utrustning för utrymning av bostäder, 

detta i kombination med öppningsbart fönster med en maxhöjd på 11 meter över mark till 

karmunderstycket. Detta motsvarar i normala fall 4:e våningsplanet på en bostadsfastighet. 

Räddningstjänstens utrustning består idag av bärbar stege, sk "utskjutsstege", för möjlighet till 

utrymning från högre höjd krävs utrustning i form av maskinstege alt hävare. Enligt tidigare 
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detaljplaner i Hylte kommun, medges inte högre bygghöjd på bostadsfastigheter än att 

utrymning kunnat ske via räddningstjänstens bärbara stegutrustning. 

Generellt är en utrymningsstrategi där räddningstjänstens utrustning utgör den alternativa 

utrymningsvägen inte att rekommendera, då det kan innebära svårigheter vid utrymning av 

äldre, överviktiga och funktionshindrade. 

Insatstiden ska även beaktas då den överstiger 10 min. 

Vid projektering och utformning av fastigheterna ska detta beaktas då utrymning ska kunna 

ske på ett betryggande sätt. 

Kommentar: 

Detaljplanen medger en högsta byggnation om 19 meter vilket innebär i våningsantal 5 

våningar. I dagsläget når inte räddningstjänsten med sin utskjutstege mer än 4 våningar.  

Vid en exploatering av kvartersmarken hanteras krav på brandskyddsåtgärder i 

bygglovsskedet. Krav på brandskydd regleras i BBR och ett samarbete kommer att ske med 

räddningstjänsten. 

 

Detaljplanen ger utrymme för 5 våningar, det är därmed inte sagt att det måste byggas i fem 

våningar. Räddningstjänsten kan i framtiden tänkas ha en annan utrustning som möjliggör 

högre höjder.  

 

Kulturmiljö Halland, 2016-10-06 
Synpunkter: 
Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende för yttrande. Vi har följande synpunkter: 

Området har sedan 1800-talet kontinuitet som marknadsplats. Det är därför positivt att planen 

möjliggör fortsatt användning till detta på delar av ytan. En plats som länge fungerat som 

samlingsplats kan ha ett immateriellt kulturvärde för lokalbefolkningen som inte lyfts fram i 

befintliga bevarandeplaner, det är därför viktigt att föra medborgardialog och ta hänsyn till 

eventuella åsikter inför planläggningen. 

 

Karaktärsmässigt består Torup av i huvudsak låg bebyggelse i en eller två våningar. Den 

föreslagna nockhöjden och antal våningar bör därför sänkas något för att harmoniera med den 

övriga bebyggelsens karaktär. Övriga aspekter när det gäller utformning av tillkommande 

byggnader kan istället prövas ur kulturmiljösynpunkt i bygglovsskedet. 

På platsen finns en minnessten med inskription från Gustav VI Adolf besök i Torup på 1950-

talet som i fornminnesregistret benämns som övrig kulturhistorisk lämning. I 

planbeskrivningen anges att genom stenens placering inom parkmark kan den anses den 

säkrad inför framtiden. Detta utgör dock i praktiken inget skydd. Då denna sten är rest efter 

1850 omfattas den inte heller av det generella skydd för fornlämningar som regleras genom 

Kulturmiljölagen. Kommunen bör därför i plankartan införa en skyddsbestämmelse som 

anger att stenen ska bevaras på befintlig plats. 

 

Kommentar: 
Mycket av bebyggelsen i de mindre orterna består av lågbyggda hus, i en eller två våningar. 

En byggnad upp till fem våningar är högre än vad som finns i närområdet och kan bli ett 

”landmärke” och upplevas som ett trevligt inslag i miljön. Minnesstenen är placerad på 

kommunal mark och allmän platsmark och kommunens avsikt är att bevara den varför någon 

särskild skyddsbestämmelser inte anses behövas. 

 

Hallandstrafiken 2016-06-10 
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Synpunkter: 
Synpunkter gällande granskning av detaljplan på del av Sjögård 1:34  

Syftet med detaljplanen är att omvandla och förnya centrala Torup så att det skapas attraktiva 

och tillgängliga centrummiljöer. Hallandstrafiken ser positivt på att ytorna runt stationen i 

Torup fräschas upp och anpassas.  

Hallandstrafiken ser att föreslagen lösning är till nytta för att kunna stärka och tydliggöra 

kollektivtrafiken i Torup. Med en attraktivare bytespunkt kommer både orten och 

kollektivtrafiken att kunna utvecklas. Hallandstrafiken har i övrigt inga synpunkter på 

detaljplanen. 

 

Kommentar: 
Synpunkterna medför ingen ändring av seende planhandlingarna. 

Trafikverket, 2016-11-02 

Synpunkter: 

Ärende  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av sjönära bostäder, i blandade hustyper, på 

den så kallade marknadsplatsen i Torup. Syftet är även att skapa en flyttkedja där invånare 

som besitter stora hus kan få ett alternativt, attraktivt, mindre boende i närhet till befintligt 

äldreboende och på så sätt starta en kedja som frigör bostadshus för inflyttning till orten.  

 

Infrastruktur  

Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 150 för vilken trafikverket är väghållare. Cirka 

100 meter från planområdet går Halmstad-Nässjö Järnväg som är utpekat som riksintresse för 

järnväg.  

Väg 150 är inte utpekad som riksintresse i enlighet med 3 kap. 8 § Miljöbalken eller primär 

väg för farligt gods. Vägen har en skyltad hastighet på 40 km/tim på den aktuella sträckan. 

Trafikmätning från 2013 visar att 829 fordon per dygn, varav 86 lastbilar, trafikerar vägen.  

 

Tidigare samråd  

Vid mailkontakt med Mats Andresen, Samhällsbyggnadschef Hylte kommun, informerades 

Trafikverket om att kommunen i detaljplanearbetet utgått från den bullerutredning som gjorts 

av Ramböll daterad 2014-07-05 för detaljplanen Torup centrum. Trafikverket fick då även ta 

del av bullerutredningen. Detaljplanen för Torup centrum angränsar planområdet för Givagård 

1:27 m.fl.  

 

Synpunkter  

Transportsnål planering  

Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder i centrala delar av Torup med 

närhet till service och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska bilberoendet och nå mål 

om en minskad klimatpåverkan.  

 

Riskhantering  

Enligt Länsstyrelsens policy skall risker från farligt gods beaktas för nyetableringar inom 150 

m från primärstråk för farligt gods. Trafikverket anser att Räddningstjänstens eventuella 

synpunkter på lokalisering och utformning av byggnaden ska inhämtas och beaktas eftersom 
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lokalisering av bostäder är belägen cirka 100 meter från järnväg med transporter av farligt 

gods. 

  

Buller  

Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade bullervärden vid behov anges i 

planbeskrivning till detaljplan om det handlar om bostadsbyggnader samt i bygglovet om det 

är utanför detaljplanelagt område. Ljudnivåerna avser omgivningsbuller utomhus. 

Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet måste utgå från dessa beräknade bullervärden vid en 

eventuell tillsyn enligt miljöbalken. Trafikverket anser att den planerade bostadsbebyggelsen 

är bullerutsatt, och att kommunen därför behöver komplettera planhandlingarna med en 

bullerutredning inför granskningsskedet.  

Trafikverket har tagit del av bullerutredning för Torup centrum och sett över dess lämplighet 

samt giltighet utifrån idag gällande förutsättningar. Då de gäller mätåren för flöden av 

vägtrafik är dessa godtagbara i nuläget, detta gäller även tågtrafikeringen för prognosåret 

2040. Däremot anser trafikverket att utredningen bör uppdateras för att inkludera väg 26 som 

bullerkälla för de planerade bostäderna. Utredningen bör även justeras så bullervärdena utreds 

specifikt för de planerade bostäderna. Bullerutredningen bör redovisas i planhandlingen. 

  

Vibrationer  

Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte 

överstigs. I utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s vägd RMS inte 

överstigas enligt Naturvårdsverket. Riktvärdet för vibrationer från järnväg är för 

permanentbostäder och fritidsbostäder 0,4 mm/s vägd RMS.  

 

Trafik  

Trafikverket anser att planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om antal planerade 

bostäder samt det ökade transportbehov som den föreslagna exploateringen förväntas medföra 

och hur det bedöms påverka anslutningen via Fredriklundsvägen till väg 150. 

  

Plankartan  

Trafikverket anser att plankartan bör kompletteras med bestämmelse om utfartsförbud utmed 

väg 150, Gamla Nissastigen, för att tydliggöra att området inte syftar att ansluta direkt till den 

statliga vägen. 

 

Kommentar: 
Riskhantering  

Räddningstjänsten har hörts i frågan och har inte framfört några synpunkter med avseende på 

lokalisering av byggnation inom området. Räddningstjänsten kommer även att höras i 

bygglovsskedet avs. lokalisering och utformning av byggnationen. 

Buller  

Se vidare svar till Länsstyrelsen ovan. Kompletterande bullerutredning avseende riksväg 26 

redovisas inför granskningsskedet. 

Trafik 

Då anslutningsvägen till det nya bostadsområdet flyttas mot G:a Nissastigen kommer 

belastningen på Fredrikslundsvägen inte att påverkas av planförslaget.  

 

Plankartan förses inte med något utfartsförbud från allmän platsmark PARK mot GATA då 

detta inte är nödvändigt enligt Boverket. 
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Eon Elnät AB, 2016-11-08 

Synpunkter: 

 

Yttrande gällande samråd över detaljplan för Del av Givagård 1:27 m. fl. Torup i Hylte 

kommun Dnr PBE 2016-11 

  

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 

följande synpunkter. 

  

Tvärs igenom området har E.ON Elnät en servisledning längs med gamla Nissastigen finns 

lågspänningsledningar i mark samt ett kabelskåp….. se bifogad karta. 

  

För att planen ska kunna genomföras krävs ombyggnad av delar av E.ON Elnäts 

anläggningar. E.ON Elnät fastslår att det är av yttersta vikt att ha ett fortsatt nära samarbete 

mellan kommunen och E.ON Elnät i den fortlöpande detaljplansprocessen för att kunna 

komma fram till en möjlig lösning. Exploatören får stå för de kostnader som uppstår i 

samband med de ombyggnader av E.ON Elnäts befintliga anläggningar som krävs för att 

detaljplanen  skall kunna genomföras.  

  

Tidigare har offert lämnats med prisindikation på flytt av servisledningen genom området. 

E.ON Elnät förutsätter även att överenskommelse/avtal med exploatör finns innan planen 

antas. 

  

För att klara av försörjningen av området behöver elnätet förstärkas eventuellt behövs en ny 

transformatorstation. 

  

E.ON Elnät noterar att ett h-område utlagts i plankartan för energianläggning men hemställer 

att planbestämmelserna kompletteras med en skrivelse som informerar att det inom 5 meter 

från transformatorstation ej får finnas brännbara byggnadsdelar och att brännbart upplag ej 

får uppställas. 

Enligt de nya riktlinjerna (i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser) kan h-områdena 

preciseras så att våra transformatorstationer får beteckningen h1 Transformatorstation vilket 

vi yrkar på. 

  

E.ON Elnät yrkar på att ett u-område utläggs i plankartan för högspänningskabel som behövs 

för att försörja den nya transformatorstationen med el. 

 För vidare samråd kontaktas Johan Ivarsson E.ON Elnät Halmstad på telefon 072-223 26 61. 

 

Kommentar: 
Befintlig byggnad innehållande transformatorstation/allmän toalett står idag på allmän 

platsmark och används vid olika aktiviteter på marknadsplatsen så att de olika aktörerna kan 

erhålla ström. Serviceledningen som idag korsar planområde är en lågspänningsledning till 

denna byggnad. Vid en framtida utbyggnad av området kommer denna byggnad och ledning 

att behöva flyttas. Alternativ plats för byggnad samt en ev ny transformatorstation tillförs 

plankartan och säkras med en administrativ bestämmelse h.  
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Eon gas Sverige AB, 2016-11-07 

Synpunkter: 

Yttrande över samråd av detaljplan för Givagård 1:27 m.fl. (Marknadsplatsen) i Torup, Hylte 

kommun. E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 

och då vi inte har några gasledningar inom planområdet så har vi inget att erinra. 

Kommentar: 

Lämnat yttrande medför inga ändringar av planhandlingarna. 

Svenska Kraftnät 2016-10-31 

Synpunkter: 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 

erinra mot upprättat förslag.  

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i 

anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts 

sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt ärende, 

förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er 

till oss.  

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta 

via Geodataportalen (www.geodata.se) som WMS eller som en shapefil. Informationen 

innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer 

och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om 

förläggningssätt (luftledning, kabel etc) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid 

produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används 

ska följande copyrighttext framgå: "©Affärsverket Svenska kraftnät".  

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för 

el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 2016 - 2025. Dessa 

dokument finns publicerade via vår hemsida:  

http://www.svk.se 

Kommentar: 

Lämnat yttrande medför inga ändringar av planhandlingarna. 

 

Skanova Access AB, 2016-11-07 

Synpunkter: 

Skanovas teleanläggningar kan beröras av rubricerat planförslag. Behöver detta stråk flyttas 

vid genomförandet av detaljplanen förutsätter Skanova att exploatören står för 

flyttningskostnaderna. 

Kommentar: 

Lämnat yttrande medför ingen ändring av planhandlingarna.  
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3. SAKÄGARE, NÄRBOENDE M FL 

Roger Nilsson, Sjögård 1:123, 2016-10-28 

Synpunkter: 
Har det gjorts en mätning på hur många fordon som redan färdas på Fredrikslundsvägen? Idag 

körs det flera gånger om dagen med lastbilar som kommer med varor och livsmedel till 

Sjölunda. Hemtjänstens bilar kör till och från Sjölunda flera gånger om dagen. I området bor 

det barn som cyklar på vägen och leker intill den. En väg mot Fredrikslundsvägen innebär 

ytterligare en fara. Vi har önskat väggupp eller hinder av kommunen tidigare för att få ner 

farten på vägen, men inte fått någon respons på detta. Skulle det bli en ny väg så innebär det 

ytterligare trafik på en liten villaväg, vilket inte är acceptabelt! 

 

Det finns ju redan en väg på marknadsplatsen som går ut på Gamla Nissastigen, vägen 

används redan av Sjölundas personal och besökare. Det borde gå att fortsätta använda den. 

Både billigare och bättre. 

Har ni gjort en kontroll på hur många bilar som parkerar på marknadsplatsen. Det står 

dagligen bilar där i brist på parkeringar för dom som jobbar och besöker Sjölunda, och då vill 

ni bygga bostäder utan att ha planlagt för alla bilar som redan parkerar där och dom nya 

hyresgästerna med besökare. Det bör göras en ordentlig utredning på hur ni ska lösa 

parkeringsfrågan. 

 

Varför inte bygga på ett område som redan är förberett för fastigheter, förslagsvis området 

intill Mekonomen. Det blir betydligt billigare eftersom VA är framdraget och ingen extra väg 

behövs. Det behövs fler lägenheter i Torup men folk ska ha råd att bo i dom, så därför borde 

kommunen prioritera billigare lägenheter istället för lägenheter med bra läge som få har råd 

att bo i. 

 

Kommentar: 
Någon detaljerad mätning av antalet fordon på Fredrikslundsvägen har inte utförts. 

Tillfartsvägen flyttas mot G:a Nissastigen för att minska belastningen på Fredrikslundsvägen. 

Parkeringssituationen för besökare till Sjölunda kommer att ses över men ligger inte inom 

ramen för aktuellt planarbete. Nämnda tomter vid Mekonomen är sedan tidigare planlagda för 

friliggande villor och möjliggör inte byggnation för flerbostadshus. 

Merja Salmi , 2016-10-20 

Synpunkter: 
Synpunkter på tilltänkt bebyggelse. 

Först och främst har jag absolut ingenting emot att byggs på Marknadsplatsen det är den nya 

infarten jag är skarpt kritisk emot. 

Använd den redan befintliga vägen istället om möjligt. 

Av planritningen framgår att den nya infarten har en vändplats då blir den enligt mig en 

återvändsgata. Hur är det tänkt att hyresgästerna ska ta sig till sina bostäder och garagen? 

Skall byggnationstrafiken använda sig av den nya infarten eller den gamla vägen?  

Vi har redan all trafik från Sjölunda. Att det sedan tillkommer in-och utfart från Mekonomen 

till väg 150 gör inte saken bättre. 
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Var är det tänkt att besökarna till Sjölunda skall parkera redan nu är det proppfullt. Nedre 

delen av Marknadsplatsen används som en parkering idag. 

Angående träden vill jag att så många som möjligt av de friska träden behålls och att träden vi 

har framför vårt hus skall vara kvar. Där finns några ekar lönnar och björkar. De fungerar 

som insynsskydd och är allmänt vackra. Jag vill inte ha något kalhygge. Och det vill nog inte 

de nya hyresgästerna på Marknadsplatsen heller. Vi får den nya vägen tätt inpå vår husgavel 

oss och vill därför att kommunen planterar buskar eller träd som skydd. 

Sammanfattning: Använd den befintliga vägen istället. 

Kommentar: 
Tillfartsvägen flyttas mot G:a Nissastigen för att minska belastningen på Fredrikslundsvägen. 

Vegetationen kommer därmed inte att påverkas av vägen. Parkeringssituationen för besökare 

till Sjölunda kommer att ses över men ligger inte inom ramen för aktuellt planarbete. Nämna 

tomter vid Mekonomen är sedan tidigare planlagda för friliggande villor och möjliggör inte 

byggnation för flerbostadshus. 

Marie Montan 2016-11-07 

Synpunkter: 
Med anledning av pågående samråd vill jag lämna några synpunkter. Det är positivt att 

kommunen försöker utveckla samhällena i kommunen. Att förtäta ett samhälle är kanske rätt i 

vissa fall, i andra inte. Jag ser inte det nödvändiga att bygga just på marknadsplatsen, då den 

på sitt sätt har en funktion i samhället. Härifrån kan man se ut över sjön, när man passerar 

genom samhället. Om bostäder byggs på marknadsplatsen försvinner denna vy för de som inte 

är närboende.   

Marknadsplatsen långa historia som en samlingspunkt hade bättre kunnat tas tillvara om t ex 

utegym och lekplats hade planerats på området. Här finns slingan runt sjön och badplatsen att 

kombinera med många aktiviteter. En god sjökontakt hade kunnat skapas och målet i 

fördjupning av översiktsplan Torup hade kunnat uppfyllas. Att påstå att platsen bara används 

för marknader två gånger om året är inte rätt. Här har erbjudits sommargympa, cirkus och 

andra arrangemang.  

Att man vill åstadkomma en flyttkedja är positivt, men jag undrar om kommunen tagit reda på 

vad för bostäder som efterfrågas. Vill den äldre villaägaren med möjlighet till trädgård, flytta 

in i ett höghus med balkong?  

Att en parkeringsplats ska delas på två lägenheter verkar lite. Vilka blir effekterna om 

parkeringen inte räcker till, i t ex intilliggande område? Som jag tolkar planförslaget ska 

bostadsområdet vända sig till äldre. Vad händer om så inte blir fallet (behov av parkering, 

trafikmängd)?  

Fredrikslundsvägen kommer användas som utfart. Hur ser trafikflödet ut där idag? Varför kan 

inte befintlig grusväg användas som utfart? I samrådshandlingen står att ”Att mötesplatsen 

numera tas i anspråk som upplag för kalk för att kalka sjöar” (från sidan 9 i 

samrådshandlingen). Vilken mötesplats åsyftas? Vid stationsområdet finns upplag för kalk, 

däremot inte vid marknadsplatsen. Om det är busshållplatsen vid 

Ängvägen/Fredrikslundsvägen som avses i handlingen, så är den tyvärr borttagen. 

 

Kommentar: 
Kravet på antal parkeringsplatser för de nya bostäderna kommer att justeras från 0,5 per 

lägenhet och höjas till 1,0 plats/lägenhet vid flerbostadshus och 1.0 platser/lgh vid radhus. 
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Tillfartsvägen flyttas mot G:a Nissastigen (grusvägen) för att minska belastningen på 

Fredrikslundsvägen. Vägen kommer inom parkområdet att vara allmän och utformas som 

återvändsgata likt samrådsskedet. Trädenridån kommer därmed inte att påverkas. Texten ”Att 

mötesplatsen numera tas i anspråk som upplag för kalk för att kalka sjöar” (från sidan 9 i 

samrådshandlingen) tas bort då detta är felaktigt. 

 

Sjögård 1:22, H Alexandersson Kjellin J Alexandersson 2016-11-07 

Synpunkter: 

Det finns alltså en plan för att bygga ett antal flerfamiljsbostäder på Marknadsplatsen iTorup. 

Att kommunen vill bygga fler bostäder i Torup är verkligen ett glädjande besked men den 

plats man avser att bygga på känns inte optimal och planen verkar ogenomtänkt. Att 

lägenheterna kommer få ett väldigt fint läge är det inte tu tal om, men kommer läget verkligen 

väga upp kostnaden/hyran/bolånen som rimligen borde bli ganska hög? Som vi har förstått det 

är tanken att dessa lägenheter ska innebära att samhällets äldre husägare ska välja att flytta till 

de nybyggda lägenheterna och på så vis frigöra villor bl.a för inflyttning utanför 

kommungränsen. Vår undran är om en senior samhällsmedborgare kommer sälja sin 

nuvarande bostad (som troligen är avbetald) för att sedan antingen skuldsätta sig eller betala 

en skyhög hyra? 

 

Det rimligaste enligt oss vore att använda för ändamålet avsedda tomter, exempelvis de för 

närvarande obebyggda tomterna intill Mekonomen, för att sänka omkostnader för 

byggnationen och därmed sänka priset när inflyttning blir aktuell. På dessa tomter finns redan 

V&A framdraget och de är dessutom redan registrerade som bostadstomter. 

 

Vad mer är att i planen ingår en anläggning av en helt ny infartsväg till 

Marknadsplatsområdet med anslutning från Fredrikslundsvägen. Detta trots att det redan 

FINNS en väg som leder in på området från Gamla Nissastigen, nämligen 

Fredrikslundsvägen. 

 

Vi bor tre barnfamiljer på Fredrikslundsvägen 2-8. Våra barn leker både tillsammans och med 

barn boende i närområdet och går, springer, cyklar mellan husen. På vägen. Det finns i 

dagsläget ingen trottoar eller säker färdväg utmed gatan och vi har, redan idag, väldigt mycket 

trafik som bl.a går till och från Sjölunda. 

 

Även om personalen på Sjölunda i många fall använder den tidigare nämnda icke asfalterade 

delen av Fredrikslundsvägen för att ta sig till/från jobbet så gör långt ifrån alla det! Dessutom 

har vi hemtjänsten, anhöriga till de boende och matleveranser som dagligen trafikerar vägen 

och utsätter våra barn för risk. Ni planerar alltså nu att leda in ÄNNU MER trafik på vägen 

för ni tycker det är lite mer estetisk tilltalande att inte dela upp ett parkområde med en liten 

skogsdunge?? 

 

Om den plan som nu finns blir verklighet kommer alltså all trafik som för närvarande går på 

den grusade vägen vid Marknadsplatsen (eftersom sagda väg kommer försvinna) och all trafik 

till och från det nybyggda området att förläggas till Fredrikslundsvägen. Anser ni verkligen att 

det är rimligt? Vem är det som varit här och faktiskt tittat på hur det ser ut? 
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Vem är det som gjort riskbedömning? Har ni gjort någon alls kan man fråga sig. Vem har 

gjort beräkning för parkering för de boende i det nya området Har hen då tagit hänsyn till att 

personalen på Sjölunda som det är nu nyttjar delar av marknadsplatsen som parkering 

eftersom personal-/besökandeparkeringen är för liten? Vart ska de ta vägen när det nya 

området byggs? Ska de parkera utmed gatan månne? 

 

Vi ställer och kraftigt frågande och kritiska till den plan som presenterats och förutsätter att ni 

OMGÅENDE återkommer med en ny plan och/eller den utredning som vi förutsätter har 

gjorts vad den befintliga planen innebär för för-och nackdelar oss boende i närområdet. Vi vill 

veta vilka riskbedömningar och utredningar som gjorts och även om man gjort beräkningar på 

att bygga på de tidigare nämnda redan befintliga tomterna i området och varför man isf gjort 

bedömningen att det skulle vara bättre att genomföra den plan ni nu presenterat. 

Kommentar: 

Tillfartsvägen flyttas mot G:a Nissastigen (grusvägen) för att minska belastningen på 

Fredrikslundsvägen. Vägen kommer inom parkområdet att vara allmän och utformas som 

återvändsgata likt samrådsskedet. Parkeringssituationen vid Sjölunda kommer att ses över 

men ingår inte i detta planarbete. Marknadsplatsen är ett parkområde och inte avsett för 

parkeringsändamål till Sjölunda. Nämna tomter vid Mekonomen är sedan tidigare planlagda 

för friliggande villor och möjliggör inte byggnation för flerbostadshus. 

 
 

4. ORGANISATIONER, INTRESSEFÖRENINGAR, M FL 
Inga yttranden har inkommit från organisationer, intresseföreningar m fl.  

 

 

5. KOMMUNALA INSTANSER INKL. BOLAG 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-01 

Synpunkter: 

Yttrande samråd detaljplan Givagård 1:27 Marknadsplatsen Torup 2016 KS0076 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar protokollsutdraget som yttrande till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut förslaget på detaljplan för Marknadsplatsen i Torup 

(Givagård 1:27) på samråd och kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till ett yttrande. 

Kommunstyrelsen beviljade planbesked vid sitt sammanträde 5 april 2016. Vad 

kommunledningskontoret kan se så stämmer förslaget överens med gällande översiktsplan 

och utvecklingen av LIS-områden i Hylte kommun. Planen för Marknadsplatsen är utformad 

utifrån de utvecklingsmål som upprättades för de centrala delarna av Torup i samband 

fördjupningen av översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 1992-11-26 § 113 vilket är 

fördelaktigt. 

Kommentar: 

Yttrandet medför inga ändringar av planhandlingarna.  
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6. REVIDERINGAR OCH FORTSATT HANDLÄGGNING 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna syn-

punkter, revideras enligt följande: 

Planbeskrivningen: 

- En kompletterande bullerutredning tas fram i relation till riksväg 26. 

- Kravet på parkering höjs från 0,5 platser/lgh till 1,0 platser/lgh vid flerbostadshus och 1,0 

platser/lgh vid radhus.  

- Text avseende h-området ändras. 

- Texten ”Att mötesplatsen numera tas i anspråk som upplag för kalk för att kalka sjöar” (från 

sidan 9 i samrådshandlingen) tas bort då detta är felaktigt. 

- Redaktionella ändringar. 

 

Plankartan: 

- Bestämmelsen ”området får indelas i högst tre fastigheter” tas bort i detaljplanen. Antalet 

fastigheter regleras av att minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1.200 kvm.  

- Bestämmelsen att huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från tomtgräns ändras till 4,5 

meter från fastighetsgräns.  

- Användningsbestämmelsen ändras till ”endast” flerbostadshus och radhus. 

- In-/utfart med vändplats omformas och flyttas till exploateringsområdet och kommer att ske     

via g:a Nissastigen. Anslutningen via Fredrikslundsvägen utgår.  

- Den administrativa bestämmelsen h flyttas från användning B till PARK. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående föreslås att planförslaget efter revidering tas upp för 

beslut om granskning enligt PBL 5:27. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 

 

 

Siv Modée    Annika Säw  

Plan- och byggchef     Planarkitekt  


