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PLANPROCESS 
Denna handling beskriver förslag till Detaljplan för del av Skogsgård 1:10. Planering och 
byggande regleras genom plan- och bygglagen (PBL). Detaljplaner görs för mindre områden 
och är juridiskt bindande. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande (se sid 4). När 
planen är antagen och har vunnit laga kraft är den juridiskt bindande för efterföljande beslut, 
såsom t.ex. bygglov.   
 
 

 
 

Figur 1. Planprocess med enkelt planförfarande. Samråd och underrättelse sker med begränsad krets. 

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2014-12-17 – 2015-01-14 och granskning 
under tiden 2015-02-18 – 2015-03-04, vilket redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande. De revideringar som gjorts har beslutats av samhällsbyggnadsnämnden. 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2015-04-14 och vann laga kraft 2015-05-07.   
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HANDLINGAR  
Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:500 med tillhörande planbestämmelser. Till 
planhandlingen hör också en planbeskrivning och en illustrationskarta, vilka ska vara väg-
ledande för förståelsen och tolkningen av planen men inte har någon egen rättsverkan. Till 
planen hör också en samrådsredogörelse (2015-02-02) och ett granskningsutlåtande (2015-
03-10). På samhällsbyggnadskontoret finns även behovsbedömning (2014-11-04), fastighets-
förteckning (Lantmäteriet 2014-11-12), geoteknisk utredning (WSP 2014-11-17) att ta del av 
för den som så önskar.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
För planhandlingarna ansvarar Hylte kommun genom undertecknade. Handlingarna har ur-
sprungligen upprättats av arkitekt Torbjörn Sundsten, JPKA Konsult, Göteborg och stadsarki-
tekt Lisa Myelady. Planhandlingarna har efter att antagande av planen upphävts, omarbetats 
av planarkitekt Pernilla Jacobsson (JAWA samhällsbyggnad). Medverkat har också miljöstra-
teg Bitte Rosén-Nilsson (behovsbedömning MKB), Rickard Linder (illustrationskarta) och 
Cecilia Emanuelsson (plankarta).  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2015-05-07 
	  

	  

Mats	  Andresen	   	   Pernilla	  Jacobsson	  
Samhällsbyggnadschef	   	   Planarkitekt	   	  
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PLANENS SYFTE OCH PLANDATA 

SYFTE OCH BAKGRUND 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra användning och utveckling av fastigheten Skogsgård 
1:10 efter försäljning från kommunal skola till privat ändamål. Detta kräver att användning 
”A – Område för allmänt ändamål” i gällande byggnadsplan ändras till nuvarande användning 
för bostad, kontor, handel och vandrarhem. Syftet är också att möjliggöra avstyckning av en 
fastighet för ett enbostadshus från Skogsgård 1:10.   

Bakgrund 
Hylte kommun sålde 2006 fastigheten Skogsgård 1:10 till en privatperson. På fastigheten be-
drev kommunen låg- och mellanstadieskola fram till början av 2000-talet då verksamheten 
lades ner. Skolbyggnaden finns fortfarande kvar. På fastigheten bedrivs second handförsälj-
ning av elektroniska produkter. Några mindre byggnader har placerats på fastigheten. Ägaren 
bor i en del av den gamla skolbyggnaden, och önskar stycka av en bostadsfastighet.  
Byggnadsplanen anger ”A – Område för allmänt ändamål” vilket stämde på den tiden när där 
fanns en skola i drift. Skolan är numera nedlagd och såldes av kommunen 2006, utan att pla-
nen samtidigt justerades. Fastighetsägaren har därmed ingen möjlighet att få bygglov för ut-
veckling av fastigheten i enlighet med nuvarande användning, eller att stycka av en fastighet 
för bostadsändamål.   

LÄGE, AREAL OCH AVGRÄNSNING 
Planområdet ligger i Drängsered i nordvästra delen av Hylte kommun, och omfattar fastighet-
en Skogsgård 1:10. Planområdet är drygt 1 hektar stort, och avgränsas av Braslyckevägen i 
norr, fastigheterna Skogsgård 1:13 och 1:14 i väster, den obebyggda fastigheten Skogsgård 
1:12 i öster samt skogsfastigheten Skogsgård 1:1 i söder och sydöst. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Detaljplanen omfattar fastigheten Skogsgård 1:10>1 som är i privat ägo. 

  

Figur 1. Planområdet avgränsas av 
Braslyckevägen och fastigheterna 
Skogsgård 1:13, 1:14, 1:1 och 
1:12. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

UPPDRAG  
Plantillstånd beviljades av kommunstyrelsen 2012-03-27 (§ 60). Planen handläggs med enkelt 
planförfarande, enligt PBL 5:7 (före 1 jan 2015).  
Enkelt planförfarande kan tillämpas om detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande till denna. Ett villkor för enkelt planförfarande är att plan-
förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Planförslaget ska också sakna in-
tresse för allmänheten och det ska heller inte antas medföra en betydande påverkan på miljön. 
Då är det tillräckligt att kommunen underrättar länsstyrelsen, kända sakägare, kända organi-
sationer av hyresgäster och de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har 
ett väsentligt intresse av förslaget, och ger dessa tillfälle till samråd. 

ÖVERSIKTSPLANER 
I den kommunövergripande översiktsplanen för Hylte kommun, antagen 2003, anges att det 
aktuella planområdet ingår i befintligt tätortsområde, är detaljplanelagt och berörs av fördjup-
ning av översiktsplan (Delöversiktsplan för Drängsered).  

I Delöversiktsplan för Drängsered, antagen 1990, anges för planområdet och ett stort område 
söder, väster och öster om detta: BDS – Bostäder, dagcentral, skola samt daghem, se figur 2. 
Man tänkte man sig ett kvarter för samlad kommunal service, i vilket skolan skulle behållas. I 
planen gavs utbyggnadsmöjlighet för skola, barnstuga, bespisningslokaler samt lägenheter 
med tillgång till dagcentral. När fördjupningen togs fram fanns det en skola med två klasser 
(planområdet), förskola, dagligvarubutik, bank, pensionat, bensinstation och ett servicehus för 
äldre i Drängsered. Inget av detta finns kvar idag, och den rekommenderade markanvänd-
ningen för kommunal service som fördjupningen anger är därför inaktuell.  

Enligt Strandskyddsplanen – tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagen 2012, ingår plan-
området i LIS-område 2 Drängsjön. Motivering till utpekandet är bl.a. ”att på sikt öka invå- 

  

Figur 2. Planområdet ingår i det rödmarkerade området i delöversiktsplanen för Drängsered, antagen 1990. 
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narantalet i samhället så pass mycket att det finns möjligheter att bygga upp delar av service-
underlaget (exempelvis lanthandel), är det en förutsättning med inflyttning till samhället.” För 
LIS-området anges vidare att ”vid exploatering bör hänsyn tas till den värdefulla kulturmiljön 
och nybyggnation anpassas till lokal byggnadstradition.” Planområdet ligger dock utanför 
strandskyddat område i sin helhet. 

DETALJPLANER 
Föreslaget planområde är tidigare planlagt och berörs av Dr 502, Byggnadsplan för del av 
Drängsereds kyrkby, fastställd 1975-10-24, för vilken genomförandetiden gått ut. Planen 
anger AI (område endast för allmänt ändamål bostadsändamål, en våning, byggnadshöjd max 
4,4 meter), se figur 3.  

RIKSINTRESSEN OCH FÖRORDNANDEN 
Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av riks-
intresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden. Planområdet berörs inte av något riksintresse.  
Om marken enligt upprättat planförslag behövs för ”ändamålsenlig användning av området” 
kan länsstyrelsen, enligt PBL 6:5 (tidigare byggnadslagen 113§, respektive PBL 6:19) och på 
ansökan av kommunen, pröva skyldigheten att avstå mark till huvudman för allmän platsmark 
utan ersättning. Vid upprättande av tidigare detaljplaner inom föreslaget planområde har inga 
sådana förordnanden gjorts. Nytt förordnande är inte heller aktuellt då planen inte omfattar 
allmän platsmark. 
 
	   	  

Figur 3. Gällande byggnadsplan för del av Drängsereds by från 1975. Planområdet är markerat med grönt. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

DRÄNGSERED 
Drängsered ligger i nordvästra delen av Hylte kommun. Här möts väg 700 Vessigebro–
Kinnared och 728 Torup–Ätran. Landskapet är typiskt Hallands inland med öppen odlings-
mark men ändå med skogen som nära bakgrund. Bebyggelsen är i huvudsak lokaliserad söder 
om väg 700. Drängsered klassas av SCB som småort (50-199 invånare) och har (2010) 115 
invånare och en befolkningstäthet på 438 invånare per kvadratkilometer (genomsnitt i Sverige 
är 330 inv/kvkm). 
Liksom många orter av denna storlek har flertalet servicefunktioner försvunnit varav skola, 
butik och bussförbindelse är de mest betydelsefulla. Idag är Drängsered en ren boendeort. 
Service finner man inom en mils avstånd främst i Torup. Natur med badsjöar och skogsmark 
finns dock precis bakom knuten. 

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE 
På fastigheten finns den före detta skolbyggnaden samt tre mindre byggnader som flyttats dit 
senare. Skolan byggdes ursprungligen 1958, och genomgick en större om- och tillbyggnad 
under första halvan av 1990-talet, då bl.a. en tillbyggnad för förskola byggdes till mot söder. 
Renoveringsarbeten och två mindre tillbyggnader har också gjorts efter ägarbytet 2006. 

 
  

Figur 3. Den före detta skolbyggnaden på fastigheten Skogsgård 1:10, sedd från Braslyckevägen. Källa 
maps.google.se 
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Den f.d. skolbyggnaden är i ett plan om ca 914 kvm (BYA), med källare. Byggnaden har låg 
byggnadshöjd och pulpettak förskjutna mot varandra i nock i den äldre västra delen, med bi-
behållen lutning och höjd i den östra delen mot gatan. Tillbyggnaden från 1990-talet har 
högre nockhöjd och sadeltak. Fasaderna är putsade i ljus beige färg, bortsett från några till-
byggnader i gul träpanel. Idag används den f.d. förskoledelen som bostad, och i övriga delar 
bedrivs secondhand-försäljning. Komplementbyggnaderna om sammanlagt ca 127 kvm (en-
ligt karta) är av olika typ av utförande.  

Fastigheten ligger i en bebyggelseklunga med småhus, varav fyra på norra sidan av Bras-
lyckevägen och två väster om planområdet, se figur 1. I öster och söder saknas bebyggelse. 
Dessa är byggda vid olika tidpunkter under 1900-talet i röd- eller vitmålad träpanel, eller rött 
alternativt gult tegel, se figur 4. 

KULTURMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR 
Planområdet ingår inte i någon bevarandeplan eller bebyggelseinventering. Delöversiktspla-
nen från 1990 nämner inte kulturmiljö, men 1991 pekades övriga delar av Drängsered ut som 
ett kulturmiljöområde i det kommunala kulturmiljöprogrammet. I ÖP omnämns detta som K1 
– Drängsered, men planområdet omfattas således inte av dessa riktlinjer. 
Inom planområdet finns en torplämning, noterad som Raä Drängsered 147:1 – övrig kulturhi-
storisk lämning, men uppgifterna om denna är diffusa. Då föreslagen byggnation är av mindre 
omfattning, inte berör någon känd fornlämning och marken redan är bebyggd, har Länsstyrel-
sen i Halland (2014-11-14) inget att erinra mot arbetsföretaget ur kulturmiljösynpunkt. Läns-
styrelsen vill dock påminna om 2 kap 10 § kulturmiljölagen (1988:950), vilken innebär att om 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållan-
det omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 

NATURMILJÖ 
Marknivåer i planområdet varierar mellan ca +145,5 meter (över havet) i det nordöstra hörnet 
till +141 i det sydvästra hörnet. Marken är relativt flack kring den gamla skolbyggnaden 
(+145,5) och bollplanerna på baksidan (+144,5), med den mot söder och i den sydvästra delen 
sluttar något, delvis beroende på den utfyllnad som har gjorts bakom skolbyggnaden. 
Planområdet har en lummig karaktär och är i huvudsak gräsbevuxet med enstaka träd och 
buskar. Marken runt huvudbyggnaden är asfalterad. Planområdet gränsar i öster och väster till 
brukad skogsmark. Inga särskilda naturvärden har dokumenterats. 

 
	    

Figur 4. Småhusbebyggelse på de närmaste fastigheterna, från vänster Skogsgård 1:13, 1:5 och 1:4. Källa 
maps.google.se 
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MARK OCH VATTEN  
Som planeringsunderlag har en översiktlig geoteknisk utredning tagits fram (WSP 2014-11-
17), för den sydvästra delen av planområdet där byggnation föreslås. Av denna framgår att 
marken består av stenig och blockig sandmorän, underlagrad av berg på 1-10 meters djup. 
Marken bedöms inte vara sättningskänslig och totalstabiliteten bedöms som god. Sammanta-
get bedöms området ha goda förutsättningar för framtida exploateringar, och ett enbostadshus 
kunna utföras utan grundförstärkning på naturligt lagrad friktionsjord, alternativt på packad 
fyllning på naturligt lagrad friktionsjord. Vid schaktarbete på fastigheten skall det förutsättas 
att det finns risk för ytligt berg och grundvatten. 

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner över markytan, och består av regnvatten, smältvat-
ten, spolvatten och ibland av framträngande grundvatten. Idag leds dagvatten från den f.d. 
skolbyggnaden och den hårdgjorda ytan framför byggnaden via ledning till det kommunala 
VA-nätet i anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Övrigt dagvatten i planområdet infiltreras 
genom gräsytorna till underliggande marklager.  
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA, men inte för dagvatten. En 
dagvattenledning i Braslyckevägen (en f.d. avloppsledning) möjliggör dock att dagvatten an-
sluts till det kommunala nätet vid anslutningspunkt i fastighetsgräns. Om dagvatten kommer 
från lägre belägna delar kan detta behöva pumpas upp.  
Eftersom hela området som planområdet ligger i sluttar västerut, är det viktigt att tillkom-
mande dagvatten tas om hand inom fastigheterna och att mängden dagvatten inte ökar för 
fastigheterna Skogsgård 1:13 och 1:14, se Planförslag/Markens anordnande, sid 10-11.  

TRAFIK OCH PARKERING 
Omedelbart norr om fastigheten passerar Trafikverkets väg 700 mot Kinnared som här be-
nämns Braslyckevägen. Liksom övriga vägar i Drängsered saknar den trottoar. I genomsnitt 
passerar 193 fordon per dygn (årsdygnstrafik 2014). Skyltad hastighet är 50 km/h. Drängsered 
saknar ordinarie kollektivtrafikförbindelse. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Drängsered är försett med kommunalt vatten och avlopp. Vattentillgången är mer än tillräck-
lig. Ett nytt avloppsreningsverk togs i bruk 2009 vilket är dimensionerat för 200 pe (perso-
nekvivalenter). Belastningen är ca 125 pe.  
Precis innanför plangränsen mot Braslyckevägen ligger kommunens avloppsledning som tar 
emot spillvattnet från planfastigheten och två fastigheter på motsatta sidan av vägen. Se även 
Mark och vatten ovan. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 
Trafiken på väg 700 är så gles (årsdygnstrafik 193 fordon/dygn, se trafik och parkering ovan) 
att gällande immissionsvärden för trafikbuller som årsmedelvärde med säkerhet inte över-
skrids. Inte heller maxvärdena riskerar att överskridas utom i enstaka fall orsakade av fordo-
nen som inte följer hastighetsbegränsningarna om 50 km/h som råder på vägen. 
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PLANFÖRSLAG 
Här beskrivs planförslagets innehåll och intentioner. För att underlätta förståelsen av pla-
nens innebörd, redovisas och motiveras föreslagna planbestämmelser under samma rubriker 
som i plankartan.  

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN  

Allmän platsmark 
Planområdet omfattar ingen allmän platsmark. 

Kvartersmark 
Istället för nuvarande användning A (Allmänt) föreslås för kvartersmarken tre användnings-
områden, med delvis olika markanvändning.  
I den norra delen (ca 3600 kvm), mot Braslyckevägen, föreslås ändamålen bostäder, kontor, 
handel och vandrarhem (BKHR), vilket möjliggör att dagens användning av den f.d. skol-
byggnaden fortsatt kan utvecklas, och medger en flexibel användning av byggnaden i fram-
tiden vilket ger planen en längre hållbarhet. Med bostäder (B) avses en eller flera bostäder. 
Kontor och handel (KH) avser kontors- och/eller handelsverksamhet, i första hand småskalig 
försäljning som bedrivs idag, men bestämmelsen kan omfatta alla slag av köp och försäljning 
av varor och tjänster för allmänheten. Handelsändamålet preciseras inte ytterligare i detalj-
planen då det inte finns stöd för detta i en handelsutredning eller dylikt. Med Vandrarhem (R) 
avses tillfällig övernattning i mindre skala, men även här är det möjligt att renodla verksam-
heten i något större skala. Storleken på framtida verksamheter (kontor, handel, vandrarhem) 
begränsas dock av den tillåtna byggnadsarean, av s.k. prickmark (byggnad får inte uppföras) 
och av begränsningen av hårdgjord yta, se Utnyttjandegrad, Begränsning av markens bebyg-
gande och Markens anordnande. Vid ändrad användning, ska omgivningspåverkan med hän-
syn till omgivande bostäder beaktas och utredas vid bygglovsprövningen. Bestämmelser finns 
också om utformning, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning, se Placering, utförande och 
utformning. 
Omfattningen av bebyggelsen regleras av bestämmelserna om antal och största byggnadsarea, 
se Utnyttjandegrad och utformningen av bestäm- 
  

Figur 15. Till vänster: Planförslaget regleras av plankartan med planbestämmelser. Beteckningarna i texten ovan 
är hämtade från denna. Till höger: Illustrationskartan visar hur planområdet kan se ut med de föreslagna plan-
bestämmelserna.  
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melser om utformning samt byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning, se Placering, utförande 
och utformning.  
I den sydöstra delen av planområdet (ca 2100 kvm inklusive ”skaft”) föreslås ändamålet Bo-
stad (B) med vilket avses ett enbostadshus, men inte tvåbostadshus. Storlek, placering och 
utformningen regleras med egenskapsbestämmelser, se Utnyttjandegrad, Begränsning av 
markens bebyggande och Placering, utförande och utformning 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER 

Utnyttjandegrad 
Planen medger en sammanlagd byggrätt för bostads-, kontors-, handels- och vandrarhemsän-
damål (BKHR) på maximalt 1400 kvm byggnadsarea. Huvudbyggnaden är idag ca 920 kvm 
och den ökade byggrätten möjliggör att verksamhet som idag bedrivs utomhus kan fås in un-
der tak.  
Inom användningsområdet för vandrarhem (R) medges en mindre byggnadsarea om samman-
lagt 150 kvm för en eller maximalt två byggnader, i form av t.ex. uthyrningsstugor.  
Inom användning bostäder (B) medger planen en största byggnadsarea på 180 kvadratmeter, 
fördelat på maximalt en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, vilken inte får innehålla 
bostad. Bostadsbyggnaden kan byggas utan att en ny fastighet styckas av (och räknas då for-
mellt som en komplementbyggnad), men ett garage eller dylik byggnad som komplement till 
denna kan per definition inte uppföras innan fastigheten är avstyckad och bostadsbyggnaden 
därmed kan räknas som huvudbyggnad.   
Sammantaget medges 1730 kvm byggnadsarea mot dagens ca 1040. 

Begränsning av markens bebyggande 
Mark där byggnad inte får uppföras 

Bebyggelsens placering i förhållande till intilliggande fastigheter regleras med så kallad 
prickmark, dvs. mark där byggnad inte får uppföras. Denna har en bredd på 4 meter runt 
planområdet, med större bredd mot Braslyckevägen i norr och mot Skogsgård 1:13 i väster.  
Underjordiska ledningar 

Området närmast vägen och ett stråk mellan Skogsgård 1:13 och 1:14 berörs av underjordiska 
ledningar, vilka skyddas av egenskapsbestämmelsen u som anger att marken ska vara till-
gänglig och att åtgärder inte får vidtas som försvårar att dessa ledningar kan ligga kvar. Se 
även Ekonomiska frågor. Inom u-områdena får det inte förekomma planteringar av träd, me-
dan mindre buskar accepteras. Utan ledningsägarens medgivande får inte heller upplag anord-
nas eller marknivån ändras så att reparation och underhåll försvåras. Eventuella kostnader för 
ombyggnation eller flyttning av tillhörande anläggningar bekostas av den som så begär. 

Markens anordnande 
Genomsläppliga ytor 

Kraftiga skyfall har blivit intensivare och kommer oftare under senare år, och regnmängderna 
förväntas öka med 20-30% i denna del av Sverige, något som all planering behöver ta hänsyn 
till. För att förhindra att mängden av dagvatten som ska tas om hand ökar till följd av föränd-
rad markanvändning, med risk för översvämning vid kraftiga regn som följd, begränsas stor- 
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leken på de ytor som får hårdgöras, dvs. ytor där vattnet inte kan infiltrera såsom tak, as-
faltoch plattor. Inom område BKHR anger bestämmelsen n1 att minst 30 % av marken ska 
vara genomsläpplig (ca 1080 kvm), inom B anger n2 att minst 80 % av marken ska vara ge-
nomsläpplig (ca 1710 kvm) och inom R anger n3 att minst 90 % av marken ska vara genom-
släpplig (ca 1080 kvm). 

Dagvatten 
Dagvatten från befintliga och nytillkomna tak och hårdgjorda ytor inom användningsområden 
BKHR och B, föreslås tas om hand i huvudsak genom anslutning till det kommunala VA-
nätet i anslutningspunkt vid fastighetsgräns via takavledning och brunnar i lågpunkterna. Se 
Förutsättningar/Mark och vatten sid 14. 
På genomsläppliga ytor tas dagvattnet omhand lokalt genom infiltration. Marken i den syd-
västra delen (B) är höjdsatt så att ren-, spill- och dagvatten kan anslutas till förbindelsepunkt 
vid fastighetsgräns mot gatan, utan att behöva pumpas dit, och så att ev. tillkommande dag-
vatten pga. byggnation och hårdgörande av mark ska rinna mot ytans lågpunkt på +143,0 in-
nan det leds i ledning mot anslutningspunkt, istället för att rinna mot angränsande fastigheter. 
Det innebär att marknivån här behöver höjas 0-2 meter. 
I den bakre gräsbevuxna delen av planområdet, inom användningsområde R (rosa), föreslås 
dagvattnet tas omhand lokalt genom infiltration, och ev. överskottsvatten vid extrema regn 
ledas till en lågpunkt på +143,0 i den nordvästra delen av användningsområdet där det samlas 
och ansluts till det kommunala VA-nätet. I denna del är marken höjdsatt så att ev. överskotts-
vatten rinner mot denna lågpunkt och inte mot område B eller angränsande fastigheter. 

Vid val av andra lösningar för dagvattenhantering ska motsvarande skydd mot översvämning-
ar kunna redovisas vid ändrad markanvändning. Bestämmelserna m och a säkerställer att detta 
sker, se Dagvatten och Villkor för lov. Dessa bestämmelser gäller för varje användningsom-
råde (BKHR, B resp. R) separat oberoende av övriga användningsområden, vilket innebär att 
det t.ex. inte krävs att dagvattenhanteringen är löst inom B för att få bygglov inom BKHR. 
Dämningsnivå för dagvatten är densamma som planerad markhöjd vid förbindelsepunkt. 
Detta innebär att byggnader och ledningar bör utföras så att det allmänna ledningsnätet för 
dagvatten, vid extrema situationer, bör kunna fyllas upp till marknivå utan att det förorsakar 
skador inom fastighetsgräns. Detaljerad höjdsättning av mark och vägar ska ske i samband 
med bygglov och exploatering av området.  

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, och ny bebyg-
gelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet, genom ledningar för ren- och spillvatten som 
går i Braslyckevägen, se Ekonomiska frågor, sid 14. 

Utfartsförbud 
Mot Trafikverkets väg 700 (Braslyckevägen) införs av trafiksäkerhetsskäl ett utfartsförbud 
om cirka 20 meter.  

Placering, utformning och utförande 
Inom planområdet tillåts bebyggelse med en högsta byggnadshöjd på 4,0, 5,0 respektive 6,5 
meter för huvudbyggnaden (inom BKHR), vilket motsvarar byggnadshöjder på nuvarande 
byggnad. För övrig bebyggelse (inom B och R) medges en högsta byggnadshöjd på 4,0 meter 
nockhöjd på 7,5 meter och en takvinkel på 22-45 grader, vilket ger möjlighet att uppföra 
byggnader i 1 - 1 ½ plan med sadeltakskonstruktion.  
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Gestaltningen av bebyggelsen regleras med bestämmelsen f1 och f2 som anger att fasaderna 
ska utföras med puts eller träpanel inom användning BKHR, och med träpanel inom använd-
ning B och R. 

Skydd 
Dagvatten på kvartersmark ska före anslutning vid förbindelsepunkt i fastighetsgräns, fördrö-
jas och tas om hand på kvartersmark på lämpligt sätt som skydd mot översvämningar, vilket 
anges med skyddsbestämmelse m. En möjlig lösning redovisas under Planförslag/Markens 
anordnande på sid 14. Bestämmelse m gäller för varje användningsområde separat oberoende 
av övriga användningsområden, se även Dagvatten ovan och Villkor för lov nedan. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som 
huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja 
under genomförandetiden. Planens genomförandetid är satt till 10 år för att ge rimliga möjlig-
heter att genomföra planen under angiven tid.  

Villkor för lov 
För att säkerställa markens lämplighet för ändamålet införs villkor för lov för ändrad markan-
vändning med bestämmelse a vilken anger att bygglov inte får ges för ändrad markanvänd-
ning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att erforderlig anläggning för omhän-
dertagande av dagvatten redovisats. Bestämmelse m gäller för varje användningsområde sepa-
rat oberoende av övriga användningsområden, se även Dagvatten och Villkor för lov ovan. 
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GENOMFÖRANDE 
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 
för att detaljplanen skall kunna genomföras på bästa sätt. Konsekvenser av genomförandet 
för enskilda sakägare, andra berörda och miljön, redovisas under Konsekvenser, sid 16. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan (se även sid 2): 

Förnyat samråd december 2014  
Underrättelse  februari 2015 
Antagande  april 2015  
Laga kraft  maj 2015 (tre veckor efter att beslutet anslås) 

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 i maj 2015, efter beslut om bygglov.  
Preliminär tidplan 

Planen hanteras med enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 7 §. När planen 
vunnit laga kraft kan nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas 
och utbyggnad påbörjas. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är tio år, räknat från den dag planen vunnit laga kraft. 

Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med de-
taljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt, 
utan planen kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom pla-
nen behöver beaktas. 

Avtal 
Planavtal har tecknats 2012-06-27 mellan fastighetsägaren till Skogsgård 1:10 och Hylte 
kommun, vilket bl.a. reglerar kostnaderna för planarbetet. 
Avtal för VA-tjänster, el mm, tecknar berörd markägare med respektive tjänsteleverantör.  

Ansvarsfördelning 
Planen omfattar ingen allmän platsmark, varför ingen huvudman angetts i planen. 

All mark inom detaljplanen är kvartersmark i privat ägo där fastighetsägaren ansvarar för 
iordningsställande och skötsel. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar all utbyggnad inom 
planområdet av byggnation och anläggningar som behövs för områdets utnyttjande, liksom 
drift och underhåll av byggnader och anläggningar.  

Hylte kommun är huvudman för det allmänna ren- och spillvattennätet (VA-nätet) inom plan-
området. E.on ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. 
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Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av VA-ledningar och dagvattenav-
ledning inom kvartersmark fram till angiven anslutningspunkt till det kommunala nätet. Vid 
behov av förändrade anslutningar till VA och dagvatten ansvarar markägaren för att ansöka 
om detta. Om det skulle bli aktuellt att flytta underjordiska ledningar (ren-, spill-, dagvatten, 
gas, tele, el m.m.) inom kvartersmark, ansvarar markägaren för att kommunicera detta med 
berörd ledningshavare.  
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (se Mark och vatten, sid 8), som visar 
att marken är lämplig för byggnation och anläggning enligt planförslaget. Vid eventuella be-
hov av ytterligare geotekniska undersökningar avseende t.ex. bärighet och markradonföre-
komst, ansvarar markägaren för att ta fram dessa. 
Markägaren har också ansvar för att söka eventuella tillstånd och hålla de samråd som krävs 
enligt miljöbalkens regler, t.ex. biotopskyddsdispens eller ansökan om vattenverksamhet. För 
närvarande bedöms dock inga sådana tillstånd vara aktuella inom planområdet. 

Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet beställs av berörd markä-
gare/anläggningsägare. Innan eventuell avstyckning av fastighet inom planområdet ska an-
svarsfrågan i dessa avseenden vara löst genom servitut, gemensamhetsanläggning eller på 
annat godtagbart sätt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastigheter och fastighetsbildning 
Marken inom planområdet består av en fastighet som ägs av en privatperson. Vilka sakägare 
som berörs av detaljplanen framgår av fastighetsförteckning (2014-11-12). 

Ett av planens syften är att möjliggöra avstyckning av en bostadsfastighet i planområdets 
västra del, vilket planförslaget medger. 

Lantmäterimyndigheten i Halmstad är förrättningsmyndighet inom aktuellt planområde.  

Rättigheter 
Fastigheten Skogsgård 1:10 belastas inte av ledningsrätter för t.ex. el eller tele. Inga servitut, 
lednings- eller andra nyttjanderätter finns registrerade inom planområdet, och inga nya före-
slås.  

Gemensamhetsanläggning 
Inga gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen finns registrerade eller föreslås 
inom planområdet.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Kostnader för åtgärder på kvartersmark 
För alla kostnader som uppstår i samband med projektering och exploatering på kvartersmark 
ansvarar exploatören. Vid eventuellt behov av arkeologisk undersökning, tillstånd och samråd 
enligt miljöbalkens regler och/eller ytterligare markundersökningar (geoteknik, dagvatten 
etc.) inom aktuellt planområde, bekostas detta av exploatör. 
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Kostnader för fastighetsbildning och -reglering 
Fastighetsägaren bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområ-
det.   

Kostnader för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och nyttjanderätt 
Kostnader som är förknippade med att skapa rätt för anläggning på annans mark, såsom servi-
tut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av ägare till 
anläggningen/rättigheten.  

Kostnader för eventuella flyttningar eller ombyggnad av underjordiska ledningar och därtill 
hörande anläggningar regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och markägare, se 
även Dagvatten, sid 11.  

Kostnader för VA, dagvatten och el 
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA- och dagvattenanslutningar tas ut i enlighet 
med Hylte kommuns VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan fastighetsägare och Hylte 
kommun, tecknat avtal.  
Dagvattenanläggning och -drift inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/markägare.  

Anslutningsavgifter för el- och tele tas ut i enlighet med respektive nätägares taxa. 

Kostnader för planarbete 
Kostnaderna för planarbetet regleras av planavtal, se sid 12. Exploatören har full plannytta 
och bekostar planarbetet i sin helhet. 
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KONSEKVENSER 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som planens genomförande bedöms ha för enskilda 
sakägare, för miljön och människors hälsa och för samhället. Behovet av miljöbedömning 
(inkl. MKB) redovisas inledningsvis. 

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. Syf-
tet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Kommunen avgör genom en så kallad behovsbedömning om planen kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan.  
Samhällsbyggnadskontoret har genom behovsbedömning (2014-11-04) prövat planens be-
dömda miljöpåverkan, och där gjort bedömningen att planen inte kan förväntas medföra nå-
gon betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har enligt 6 § MKB-förordningen sam-
råtts med Länsstyrelsen i Halland (2014-11-14) och med samhällsbyggnadskontorets miljöav-
delning (2014-11-12), vilka inte har haft några invändningar mot bedömningen.  

Kommunens ställningstagande är att förslaget till detaljplan för Skogsgård 1:10 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  
Fastigheter i anslutning till planområdet, och andra sakägare enligt fastighetsförteckningen, 
bedöms bli berörda på följande sätt av planförslaget: 
 

Sakägare Konsekvenser 

Skogsgård 1:1 Fastigheten Skogsgård 1:10 får, i den del som angränsar mot fastigheten Skogs-
gård 1:1, 1) byggrätt för B (Bostäder) som ger möjlighet att bygga och stycka av 
en normalstor villa samt en komplementbyggnad som inte får innehålla bostad, 
och 2) byggrätt för K (Vandrarhem) för den sydöstra delen av fastigheten som 
medger byggnation av maximalt 2 byggnader för tillfällig övernattning. Placeringen 
av bebyggelsen inom planområdet regleras med s.k. prickmark (byggnad får inte 
uppföras) om 4 meter mot fastighetsgräns mot Skogsgård 1:1, och utförandet re-
gleras med utformningsbestämmelser, begränsning av byggnadshöjd, nockhöjd 
samt takvinkel. Planförslaget bedöms sammantaget inte ha någon betydande på-
verkan på fastigheten Skogsgård 1:12 som i denna del är obebyggd. 

Skogsgård 1:3 Planförslaget medger avstyckning av byggnation av en villafastighet, med infart 
mitt emot Skogsgård 1:3. Trafiken till en bostad bedöms vara liten i sin omfattning 
och påverkan marginell. För övrigt bedöms Skogsgård 1:3 inte påverkas på annat 
sätt än att planförslaget innebär att upplag och verksamheter som idag bedrivs 
utomhus på ett bättre sätt än idag kan flytta inomhus, och att den samlade bebyg-
gelsen på Skogstorp 1:10 blir mer enhetlig till sin utformning.  

Skogsgård 1:4 Bedöms inte påverkas på annat sätt än att planförslaget innebär att upplag och 
verksamheter som idag bedrivs utomhus på ett bättre sätt än idag kan flytta inom-
hus, och att den samlade bebyggelsen på Skogstorp 1:10 blir mer enhetlig till sin 
utformning.  
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Skogsgård 1:5 Bedöms inte påverkas på annat sätt än att planförslaget innebär att upplag och 
verksamheter som idag bedrivs utomhus på ett bättre sätt än idag kan flytta inom-
hus, och att den samlade bebyggelsen på Skogstorp 1:10 blir mer enhetlig till sin 
utformning.  

Skogsgård 1:9 Bedöms inte påverkas på annat sätt än att planförslaget innebär att upplag och 
verksamheter som idag bedrivs utomhus på ett bättre sätt än idag kan flytta inom-
hus, och att den samlade bebyggelsen på Skogstorp 1:10 blir mer enhetlig till sin 
utformning.  

Skogsgård 1:10 Fastighetsägaren bekostar planarbetet samt åtgärder på kvartersmark. Denne har 
direkt plannytta genom att utveckling av nuvarande verksamheter möjliggörs med 
ändrad markanvändning från A (Allmänt) till BKHR (Bostäder Kontor Handel Vand-
rarhem) respektive R (Vandrarhem). Byggrätt tillförs för utbyggnad av huvudbygg-
naden mot öster och söder, för 1-2 stugor, samt för en möjlig avstyckning och 
bebyggande av en fastighet för ett enbostadshus (B Bostäder) med tillhörande 
komplementbyggnad. Placeringen av bebyggelsen inom planområdet regleras 
med s.k. prickmark (byggnad får inte uppföras) och utförandet med utformnings-
bestämmelser vilka anger att fasaderna på den f.d. skolbyggnaden ska utföras 
med puts eller träpanel, och på övriga byggnader med träpanel. Dessa får ha en 
max byggnadshöjd på 4 m och nockhöjd på 7,5 m samt ska utformas med tak-
vinkel på 22-45 grader. Dessa placerings- och utformningsbestämmelser innebär 
en större styrning av bebyggelsen än i den gamla byggnadsplanen, men bedöms 
som rimliga för att få en sammanhållen bebyggelsemiljö i området. 

Skogsgård 1:12 Fastigheten Skogsgård 1:10 får, i den del som angränsar mot fastigheten Skogs-
gård 1:12, 1) byggrätt för BKHR (Bostäder Kontor Handel Vandrarhem) för den del 
av fastigheten som vetter mot gatan, med möjlighet till utbyggnad mot öster och 
söder, dvs mot Skogsgård 1:12, och 2) byggrätt för K (Vandrarhem) för den syd-
östra delen av fastigheten som medger byggnation av maximalt 2 byggnader för 
tillfällig övernattning. Placeringen av bebyggelsen inom planområdet regleras med 
s.k. prickmark (byggnad får inte uppföras) om 4 meter mot fastighetsgräns mot 
Skogsgård 1:12, och utförandet regleras med utformningsbestämmelser, begräns-
ning av byggnadshöjd, nockhöjd samt takvinkel. Planförslaget bedöms samman-
taget inte ha någon betydande påverkan på fastigheten Skogsgård 1:12 som idag 
är obebyggd. 

Skogsgård 1:13 Fastigheten Skogsgård 1:10 får 1) byggrätt för BKHR (Bostäder Kontor Handel 
Vandrarhem) för den del av fastigheten som vetter mot gatan, med möjlighet till 
utbyggnad mot öster och söder, vilket möjliggör att få in verksamhet under tak som 
idag bedrivs utomhus, 2) byggrätt för K (Vandrarhem) för den sydöstra delen av 
fastigheten som medger byggnation av maximalt 2 byggnader för tillfällig övernatt-
ning, och 3) byggrätt för B (Bostäder) på den mark som ligger söder om fastighet-
en Skogsgård 1:13, och som ger möjlighet att bygga och stycka av ett normalstort 
enbostadshus samt en komplementbyggnad som inte får innehålla bostad. Utfö-
randet av bebyggelsen inom planområdet regleras med utformningsbestämmelser, 
begränsning av byggnadshöjd, nockhöjd samt takvinkel. Fastigheten Skogsgård 
1:13 bedöms kunna påverkas framför allt genom att man med den nya villatomten 
får en ny granne och förlorar den fria siktlinjen mot skogen. För att kompensera 
mot detta har det i planen avsatts ett ansenligt område med s.k. prickmark (bygg-
nad får inte uppföras) mellan Skogsgård 1:13 och byggrätten för den nya villan, så 
att avståndet mellan de båda huvudbyggnaderna blir minst 30 meter. Utöver detta 
har ett område med ca 30 meter prickmark avsatts öster om Skogsgård 1:13. Öv-
rigt som kan påverka fastigheten är infarten till den fastighet som kan bildas. 
Bredden på denna (7 meter) är dock väl tilltagen för att möjliggöra att exempelvis 
en häck sätts upp mot fastighetsgränsen. Trafiken till en bostad bedöms vara liten 
i sin omfattning och påverkan marginell. För övrigt innebär planförslaget att risken 
för översvämningar minskar pga. förbättrad dagvattenhantering, att upplag och 
verksamheter som idag bedrivs utomhus på ett bättre sätt kan flytta inomhus, och  
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 att den samlade bebyggelsen på Skogstorp 1:10 blir mer enhetlig till sin utform-
ning. Planförslaget innebär en förändring i förhållande till nuläget, men sammanta-
get bedöms den ev. negativa påverkan på fastigheten Skogsgård 1:14 som kvar-
står efter ovan beskrivna åtgärder som begränsad.  

Skogsgård 1:14 Fastigheten Skogsgård 1:10 får, i den del som angränsar mot Skogsgård 1:14, 
byggrätt för B (Bostäder) som ger möjlighet att bygga och stycka av en normalstor 
villa samt en komplementbyggnad som inte får innehålla bostad. Placeringen av 
bebyggelsen regleras med s.k. prickmark (byggnad får inte uppföras) om 4 meter 
mot Skogsgård 1:14, så att avståndet mellan de båda huvudbyggnaderna blir 
minst 16 meter. Utformningen av bebyggelsen regleras med utformningsbestäm-
melser, begränsning av byggnadshöjd, nockhöjd samt takvinkel. Fastigheten 
Skogsgård 1:14 bedöms kunna påverkas framför allt genom att man med den nya 
villatomten får en ny granne. För övrigt innebär planförslaget att risken för över-
svämningar minskar pga. förbättrad dagvattenhantering, att upplag och verksam-
heter som idag bedrivs utomhus på ett bättre sätt än idag kan flytta inomhus, och 
att den samlade bebyggelsen på Skogstorp 1:10 blir mer enhetlig till sin utform-
ning. Planförslaget innebär en förändring i förhållande till nuläget, men sammanta-
get bedöms den ev. negativa påverkan på fastigheten Skogsgård 1:13 som be-
gränsad. 

 

KONSEKVENSER FÖR MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA 

Transportarbete  
Den eventuella ökning av transporter på Braslyckevägen som beror på att verksamheten i den 
gamla skolan kan fortleva och eventuellt växa, liksom avstyckningen av en villafastighet, be-
döms inte medföra en betydande ökning av transportarbetet. De ev. negativa effekter på mil-
jön och på människors hälsa bedöms som ringa.  

Användningen BKHR medger en flexibel användning av byggnaden i framtiden. Ändrad an-
vändning från dagens, t.ex. om en framtida ägare skulle vilja använda fastigheten för en större 
vandrarhems- eller handelsverksamhet, ska omgivningspåverkan med hänsyn till omgivande 
bostäder beaktas och utredas vid bygglovsprövningen. Storleken på en sådan verksamhet be-
gränsas dock av den byggrätt som föreslås i planen. 

Landskapsbild och gaturum 
Planförslaget innebär att tillkomsten av en ny fastighet för enbostadshus samt 1-2 stugor kan 
tillkomma på fastigheten, och att huvudbyggnaden som ligger mot gatan kan byggas till mot 
öster och mot baksidan. Med föreslagen utformning bedöms denna utökade byggrätt smälta 
väl in i den bebyggelsegrupp där fastigheten ingår. 

Natur och växtlighet 
Inom planområdet finns idag inga dokumenterade höga naturvärden Den i planområdet ingå-
ende fastigheten ligger på kvartersmark och består idag av klippt gräsmatta med begränsade 
naturvärden. Planförslaget medger en utökning av byggrätten, men samtidigt begränsas möj-
ligheten att hårdgöra mark för att säkerställa infiltration av dagvatten (se Markens anord-
nande sid 10), vilket innebär att merparten av den idag gräsbevuxna delen av planområdet 
kommer att fortsätta att vara grön.  
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Dagvatten och översvämningsrisker 
Planförslaget innebär en viss ökning av möjlig hårdgjord yta och mängden dagvatten som ska 
tas om hand kan därmed öka. Planen föreslår ett omhändertagande av dagvatten, där dagvat-
ten från hårdgjorda ytor inom planområdet samlas upp och ansluts till kommunal dagvatten-
ledning. Dagvatten på övriga ytor tas om hand lokalt genom infiltration, och planområdet 
höjdsätts så att eventuellt överskott av dagvatten vid kraftiga regn rinner mot lågpunkter och 
där samlas upp och leds till det kommunala nätet. Andelen hårdgjorda ytor begränsas för att 
underlätta infiltration. Den föreslagna dagvattenlösningen bedöms innebära en förbättrad dag-
vattensituation och en minskad risk för översvämningar i området.  

Buller och luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormen för buller respektive luftföroreningar bedöms inte kunna överskridas, se 
ovan under Transportarbete.  

Hushållningsbestämmelser och riksintressen enligt miljöbalken (MB) kap 3-4 
Planförslaget påverkar inte hushållningsintressen eller riksintressen enligt MB 3-4. 

KONSEKVENSER FÖR SAMHÄLLET 

Kostnader för kommunen 
Planförslaget innebär att den planläggning som skulle skett i samband med försäljningen av 
den före detta skolbyggnaden nu fullföljs. Planförslaget medför inga ekonomiska konsekven-
ser för kommunen då åtgärder inom planområdet bekostas av exploatören, liksom själva plan-
arbetet. Anslutning till kommunalt VA-nät, kostnader för bygglov etc. betalas enligt fastställd 
taxa.  

Konsekvenser för Drängsered 
Planförslaget innebär att användningen av den före detta skolbyggnaden får möjlighet att ut-
vecklas och blir flexibel inför framtiden. Möjligheten till ny bebyggelse för bostäder och/eller 
verksamheter bedöms ha en positiv påverkan på Drängsereds by.  
	  


