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Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka priorite ringar kommunen vill 
göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Över-
sikts planen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som 
boende- och närings livskommun. Den ska också skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker 
och verkar i Hylte på olika sätt.

Arbetet har nu antagits av kommunfullmäktige. Under samrådet och utställningen har många deltagit på 
samrådsturnén i kommunens tätorter eller lämnat synpunkter, tankar och idéer på andra sätt. Plan för slag et 
har nu bearbetats utifrån alla de synpunkter som kommit in och en färdig översiktsplan har tagit form.

Tack för att du velat vara med och dela dina tankar, idéer och synpunkter om Hyltes framtid!

Tack!
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Förord
Hylte kommun är fantastisk. En varierad natur med 
sjöar, åar, skog och öppna landskap. Våra samhällen 
är trevliga, alla med sin alldeles egna särart. Vi har ett 
rikt föreningsliv och engagerade kommuninvånare. 
Närings livet står starkt och utveckas positivt i hela 
kommun en. Vi har god potential att fortsätta utvecklas 
fram över.

I arbetet med en ny översiktsplan blickar vi framåt. 
Den nya planen tar sikte 20 år framåt i tiden. Det är 
många viktiga framtidsfrågor vi behöver fundera över 
och ta ställning till. Var ska nya bostäder byggas? Vart 
behövs kollektivtrafik och hur ska vi bevara alla de fina 
miljöer som finns idag? På vilket sätt kommer klimat
förändringarna påverka oss? Hur ska Hylte kommun 
utvecklas så att också nya generationer hyltebor kan 
bo, verka och trivas här.

Jag vill tacka alla som tog tillfället att besöka oss på 
samrådsturnén eller på annat sätt tycka till om över
sikts planen under samrådet och utställningen. Nu 
har förslaget be arbe tats utifrån alla synpunkter 
som kommit in och översiktsplanen har antagits av 
kommun full mäktige. Det betyder att vi nu har en ny 
över sikts plan som anger vägen framåt för vår kommun. 

Ronny Löfquist (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Översiktsplanen består av tre delar

13 (262)

DEL 1 
FOKUSOMRÅDEN

DEL 1 FOKUSOMRÅDEN

I den första delen beskrivs de olika frågor som över sikts 
planen behandlar, samlade tematiskt i sju olika fokus
områden.

I slutet av varje avsnitt finns en ruta med planerings
inriktningar som anger det övergripande förhållnings
sättet vid planering, byggande och ändrad användning 
av mark och vattenområden.
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DEL 2 
GENOMFÖRANDE 

OCH KONSEKVENSER

DEL 2 GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER

I den andra delen beskrivs vad som behöver göras i det 
fortsatta arbetet för att genomföra översikts planens 
intentioner och vilka konsekvenser översikts planen kan 
bedömas få. Här behandlas också hur kommunen för
håller sig till statliga, regionala och mellan kommunala 
planeringsintressen.
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DEL 3 
KARTOR OCH 
VÄGLEDNING

DEL 3  KARTOR OCH VÄGLEDNING

I den tredje delen finns en vägledning där de riktlinjer 
som gäller vid prövning av bygglov, detaljplaner eller 
förändrad markanvändning preciseras. Riktlinjerna är 
direkt kopplade till huvudkartorna sist i del 3:

§	 Karta 1  Utvecklingsstrategi
§	 Karta 2  Användning
§	 Karta 3  Hänsyn (uppdelad i två kartor, 3A och 3B)

Till översiktsplanen hör en karttjänst där det går att 
förstora kartinformationen, tända och släcka informa
tion och söka fastigheter i kartorna.

Läsanvisning

Hur hittar jag i översiktsplanen?

JAG VILL VETA MER OM VAD SOM GÄLLER PÅ EN VISS PLATS

§	Börja med att titta i huvudkartorna i Karttjänsten för översikts
planen eller i Karta 1-3B i del 3 i över siktsplanen.

§	Sök på aktuell fastighet (Karttjänsten) eller leta reda på den plats 
du är intresserad av i kartan (Karta 1-3B).

§	Klicka på fastigheten/platsen (Karttjänsten) och du ser de rikt
linjer som gäller, både de generella för hela kommunen (G1G7) 
och de specifika som gäller vissa områden. Alternativt titta på 
aktuell plats i alla fyra ÖPkartorna längst bak i översiktsplanen 
(Karta 1-3B) och se vilka specifika riktlinjer som gäller där, och läs 
sedan om dessa och de generella riktlinjerna (G1G7) i kapitel 11. 

§	Läs mer i kapitel 28. I riktlinjerna finns hänvisningar till var man 
hittar mer information om den aktuella frågan. 

JAG VILL VETA MER OM EN VISS FRÅGA

§	Leta reda på det fokusområde där din fråga 
passar in i inne hålls förteck ningen här intill.

§	Läs om hur kommunen behandlat frågan i 
aktuellt avsnitt i del 1.

§	Titta sedan i rutan om över gripande 
planerings inriktning sist i avsnittet.Där står 
också var du hittar rikt linjer och annan 
relaterad information.

§	Läs riktlinjerna och titta i Karta 1-3B i del 3 
och/eller i Karttjänsten. 
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs
er på land och i vatten. Hit räknas ofta också till ex
em pel vind bruk och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener
gi och resurser för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog
en påverkas dels av skogsbrukets inten
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt
mark har torrlagts i Sverige sedan bör
jan av 1800talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings
ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 

1 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

också för nära 85 procent av de svenska ammoniak
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat
et förändras och att jordens medel tem
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för 

ungefär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser2. 
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Landsbygdsprogrammet 2014-20203 be
står av stöd och ersättningar för att ut
veck la lands bygden. Det har fokus på att 
styra mot målen om miljö, klimat för änd
ringar och innovation, vilka i sin tur ska 
bidra till att nå det övergripande målet 

Smart och håll bar till växt för alla i den gemensamma 
strategin Euro pa 2020.
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Regeringens proposition 
2016/17:104  

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb  
och hållbar tillväxt i hela landet 

Prop. 
2016/17:104 

 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.  Stockholm den 26 januari 2017  

Stefan Löfven 

 Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet)    

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030. I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.  Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen och konsumenten. Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings
grad en av livsmedel.

Beställningar:Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 StockholmTel: 08-786 58 10, Fax: 08-786 61 76E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Regeringens proposition
2007/08:108

Foto: Elias Larsson/Folio

En skogspolitik i  
takt med tiden

Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
nega tivt prövas restriktivt. Värde beskriv ning för om
rådena används som un der lag för denna bedöm ning14. 
Sär skild hänsyn ska tas till områdenas vär den vid pla
ne ringen, och vid be hov ska fördjupade under lag tas 
fram. I kommunen finns ett riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket be rör fle ra kom muner15 och samord
ning kan här krävas i samband med till exem pel för
slag om ex ploa te ring och frågor gällande försörj ning
en av över natt ningsmöjligheter, kom mer siell service, 
par ke ring, infra struktur, vatten och avlopps för sörj
ning med me ra. Se ka pitel 7.3 Naturmiljö och fri lufts
liv och 9.1 Riks intres sen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker eller be
tes mark som har fram tida potential för livsmedels pro
duktion. Områdena ingår eller har in gått i Jord bruks
verkets blockdatabas eller är på an nat sätt iden ti fie
rade för framtida livs medels pro duk tion. Stor re strik
ti vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och nya an lägg
ning ar på jordbruksmark, med undan tag för så dana 
som har med områdenas funk tion för jord bruk et att 
gö ra. I vissa kan jord bruks mark behöva tas i anspråk 
för väsentliga sam hälls intres sen, se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. Om byg gan de på jord bruks mark över vägs, 
ska i första hand sådan änd ring av mark an vändningen 
väl jas som inne bär att mark en i senare skede åter kan 
användas för jord bruks pro duk tion, till ex empel ge
nom att stora hård gjor da ytor undviks. Ny bebyg gelse 
på jord bruks mark krä ver motivering både till varför 
det är ett väsent ligt sam hälls intresse och varför alter
nativa lös ning ar inte är till fredställande, samt redo vis
ning av areal en och be döm ning av påverkan. Even tuell 
ny be byg gelse får inte i onödan splitt ra jord bruks
mark en. Se kapitel 5.4 Areella näring ar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten
brukets in tres sen prioriteras och dispens från strand
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vatten bruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med
föra påtaglig skada på riks intresset får genom föras. 
Vid be hov ska fördjupade under lag tas fram. Om rå det 
be rör fle ra kom muner16 och sam ord ning kan krä vas 
för att utveckla om rå dets förutsättningar och skydda 
riks intresset mot åt gärd er som på tagligt kan försvåra 
möjlig het erna att be driva yrkesfiske. Se ka pitel 7.3 
Naturmiljö och fri lufts liv, 9.1 Riks intressen och 9.2 

14 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
15 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
16 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och HalmstadNässjö Järnväg, 
del en HalmstadHylte bruk är riksintressen för kom
mu nikationer för väg respektive järnväg. I riksintres se
na ingår in flu ensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan på verka eller påverkas av 
vägens eller banans funk tion. Riksintressena ska skyd
das mot åtgärder som kan på tagligt kan försvåra ut
nytt jandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse in om 
in fluensområde får inte på verka nuvarande eller fram
ti da användning av an lägg ningen nega tivt. Se kapitel 
3.1 Resor och trans porter och 9.1 Riks intres sen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hyl te kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyg hinder inom flygplatsens MSApåverkande yta. 
Flyg platsen ska därför såsom sakägare beredas möj lig
het att yttra sig om byggnader och anlägg ningar över 
20 meter utan för sam man hållen be byg gelse och 45 
me ter inom sam man hål len bebyg gel se17, vilket gäller 
så väl fasta (hus, mast er, vind kraft verk) som till fälliga 
(bygg nads kranar etc). Likaså ska Luft farts verket och 
För svars makt en såsom sak ägare ges möjlighet att yttra 
sig över detalj planer med bygg nad er över 20 me ter. 
I de fall det fram kommer behov av flyg hin der ana lys 
ska en sådan genom föras och skickas till be rörda flyg
plats er. Se ka pi tel 3.1 Resor och trans porter, 9.1 Riks
in tres sen och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR: LUFTRUM

Hag shults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili
tärt luftrum. Hylte kommun be rörs till viss del av in
flu ens område för flyghinder inom flygbasens MSApå
ver kande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan och lovärenden som berör bygg nads objekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som till fälliga (bygg nadskranar etcetera) inom detta 
område. Se kapitel 3.1 Resor och trans porter och 9.1 
Riks intres sen. Se även riktlinje Riksintresse kom mu ni
kationer: luftfart och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsom rå den finns runt be fintliga eller planerade 
vatten täkter som är skyd dade med föreskrifter för 
mark an vänd ning och verk sam hets utöv ning. Generellt 
gäller re strik ti vi tet mot ny bebyggelse inom primära 
och se kundära skydds zoner, och om så behövs, att åt

17 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät
ortsavgränsning.

text karta
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sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne
bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
produktionssystemdärfifisktrågkopplastillväxthus,
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djurochväxterivatten.Odlingenkanvaraintensiv
ellerextensiv,beroendepåomfiskenätertorrfoder
ellerdetsomnaturligtfinnsivattnet.ISverigeharex
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk.Vattenbrukärenväxandenä
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växamycketkraftigtförattmötaefterfråganpåfisk
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
mendetfinnsstorpotentialförtillväxt,vilketskulle
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge
nomtillexempelnäringsläckagefrånfoderspilloch
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark- och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs
er på land och i vatten. Hit räknas ofta också till ex
em pel vind bruk och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener
gi och resurser för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog
en påverkas dels av skogsbrukets inten
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt
mark har torrlagts i Sverige sedan bör
jan av 1800talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings
ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 

1 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

också för nära 85 procent av de svenska ammoniak
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat
et förändras och att jordens medel tem
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för 

ungefär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser2. 
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En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb  
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Prop. 
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 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.  Stockholm den 26 januari 2017  

Stefan Löfven 

 Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet)    

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030. I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.  Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen och konsumenten. Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings
grad en av livsmedel.
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En skogspolitik i  
takt med tiden

Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
nega tivt prövas restriktivt. Värde beskriv ning för om
rådena används som un der lag för denna bedöm ning14. 
Sär skild hänsyn ska tas till områdenas vär den vid pla
ne ringen, och vid be hov ska fördjupade under lag tas 
fram. I kommunen finns ett riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket be rör fle ra kom muner15 och samord
ning kan här krävas i samband med till exem pel för
slag om ex ploa te ring och frågor gällande försörj ning
en av över natt ningsmöjligheter, kom mer siell service, 
par ke ring, infra struktur, vatten och avlopps för sörj
ning med me ra. Se ka pitel 7.3 Naturmiljö och fri lufts
liv och 9.1 Riks intres sen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker eller be
tes mark som har fram tida potential för livsmedels pro
duktion. Områdena ingår eller har in gått i Jord bruks
verkets blockdatabas eller är på an nat sätt iden ti fie
rade för framtida livs medels pro duk tion. Stor re strik
ti vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och nya an lägg
ning ar på jordbruksmark, med undan tag för så dana 
som har med områdenas funk tion för jord bruk et att 
gö ra. I vissa kan jord bruks mark behöva tas i anspråk 
för väsentliga sam hälls intres sen, se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. Om byg gan de på jord bruks mark över vägs, 
ska i första hand sådan änd ring av mark an vändningen 
väl jas som inne bär att mark en i senare skede åter kan 
användas för jord bruks pro duk tion, till ex empel ge
nom att stora hård gjor da ytor undviks. Ny bebyg gelse 
på jord bruks mark krä ver motivering både till varför 
det är ett väsent ligt sam hälls intresse och varför alter
nativa lös ning ar inte är till fredställande, samt redo vis
ning av areal en och be döm ning av påverkan. Even tuell 
ny be byg gelse får inte i onödan splitt ra jord bruks
mark en. Se kapitel 5.4 Areella näring ar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten
brukets in tres sen prioriteras och dispens från strand
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vatten bruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med
föra påtaglig skada på riks intresset får genom föras. 
Vid be hov ska fördjupade under lag tas fram. Om rå det 
be rör fle ra kom muner16 och sam ord ning kan krä vas 
för att utveckla om rå dets förutsättningar och skydda 
riks intresset mot åt gärd er som på tagligt kan försvåra 
möjlig het erna att be driva yrkesfiske. Se ka pitel 7.3 
Naturmiljö och fri lufts liv, 9.1 Riks intressen och 9.2 

14 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
15 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
16 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och HalmstadNässjö Järnväg, 
del en HalmstadHylte bruk är riksintressen för kom
mu nikationer för väg respektive järnväg. I riksintres se
na ingår in flu ensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan på verka eller påverkas av 
vägens eller banans funk tion. Riksintressena ska skyd
das mot åtgärder som kan på tagligt kan försvåra ut
nytt jandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse in om 
in fluensområde får inte på verka nuvarande eller fram
ti da användning av an lägg ningen nega tivt. Se kapitel 
3.1 Resor och trans porter och 9.1 Riks intres sen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hyl te kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyg hinder inom flygplatsens MSApåverkande yta. 
Flyg platsen ska därför såsom sakägare beredas möj lig
het att yttra sig om byggnader och anlägg ningar över 
20 meter utan för sam man hållen be byg gelse och 45 
me ter inom sam man hål len bebyg gel se17, vilket gäller 
så väl fasta (hus, mast er, vind kraft verk) som till fälliga 
(bygg nads kranar etc). Likaså ska Luft farts verket och 
För svars makt en såsom sak ägare ges möjlighet att yttra 
sig över detalj planer med bygg nad er över 20 me ter. 
I de fall det fram kommer behov av flyg hin der ana lys 
ska en sådan genom föras och skickas till be rörda flyg
plats er. Se ka pi tel 3.1 Resor och trans porter, 9.1 Riks
in tres sen och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR: LUFTRUM

Hag shults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili
tärt luftrum. Hylte kommun be rörs till viss del av in
flu ens område för flyghinder inom flygbasens MSApå
ver kande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan och lovärenden som berör bygg nads objekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som till fälliga (bygg nadskranar etcetera) inom detta 
område. Se kapitel 3.1 Resor och trans porter och 9.1 
Riks intres sen. Se även riktlinje Riksintresse kom mu ni
kationer: luftfart och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsom rå den finns runt be fintliga eller planerade 
vatten täkter som är skyd dade med föreskrifter för 
mark an vänd ning och verk sam hets utöv ning. Generellt 
gäller re strik ti vi tet mot ny bebyggelse inom primära 
och se kundära skydds zoner, och om så behövs, att åt

17 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät
ortsavgränsning.

karta text
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs
er på land och i vatten. Hit räknas ofta också till ex
em pel vind bruk och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener
gi och resurser för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog
en påverkas dels av skogsbrukets inten
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt
mark har torrlagts i Sverige sedan bör
jan av 1800talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings
ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 

1 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

också för nära 85 procent av de svenska ammoniak
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat
et förändras och att jordens medel tem
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för 

ungefär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser2. 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-
renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån 
vilken politiken ska utformas fram till 2030. 

I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-
tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att 
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela 
landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör 
svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle 
kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska.  

Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-
medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet 
och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och 
anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan 
bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i 
landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, 
attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-
matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-
medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen 
och konsumenten. 

Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-
ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt 
viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings
grad en av livsmedel.
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Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne
bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
produktionssystemdärfifisktrågkopplastillväxthus,
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djurochväxterivatten.Odlingenkanvaraintensiv
ellerextensiv,beroendepåomfiskenätertorrfoder
ellerdetsomnaturligtfinnsivattnet.ISverigeharex
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk.Vattenbrukärenväxandenä
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växamycketkraftigtförattmötaefterfråganpåfisk
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
mendetfinnsstorpotentialförtillväxt,vilketskulle
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge
nomtillexempelnäringsläckagefrånfoderspilloch
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark- och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
nega tivt prövas restriktivt. Värde beskriv ning för om
rådena används som un der lag för denna bedöm ning14. 
Sär skild hänsyn ska tas till områdenas vär den vid pla
ne ringen, och vid be hov ska fördjupade under lag tas 
fram. I kommunen finns ett riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket be rör fle ra kom muner15 och samord
ning kan här krävas i samband med till exem pel för
slag om ex ploa te ring och frågor gällande försörj ning
en av över natt ningsmöjligheter, kom mer siell service, 
par ke ring, infra struktur, vatten och avlopps för sörj
ning med me ra. Se ka pitel 7.3 Naturmiljö och fri lufts
liv och 9.1 Riks intres sen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker eller be
tes mark som har fram tida potential för livsmedels pro
duktion. Områdena ingår eller har in gått i Jord bruks
verkets blockdatabas eller är på an nat sätt iden ti fie
rade för framtida livs medels pro duk tion. Stor re strik
ti vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och nya an lägg
ning ar på jordbruksmark, med undan tag för så dana 
som har med områdenas funk tion för jord bruk et att 
gö ra. I vissa kan jord bruks mark behöva tas i anspråk 
för väsentliga sam hälls intres sen, se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. Om byg gan de på jord bruks mark över vägs, 
ska i första hand sådan änd ring av mark an vändningen 
väl jas som inne bär att mark en i senare skede åter kan 
användas för jord bruks pro duk tion, till ex empel ge
nom att stora hård gjor da ytor undviks. Ny bebyg gelse 
på jord bruks mark krä ver motivering både till varför 
det är ett väsent ligt sam hälls intresse och varför alter
nativa lös ning ar inte är till fredställande, samt redo vis
ning av areal en och be döm ning av påverkan. Even tuell 
ny be byg gelse får inte i onödan splitt ra jord bruks
mark en. Se kapitel 5.4 Areella näring ar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten
brukets in tres sen prioriteras och dispens från strand
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vatten bruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med
föra påtaglig skada på riks intresset får genom föras. 
Vid be hov ska fördjupade under lag tas fram. Om rå det 
be rör fle ra kom muner16 och sam ord ning kan krä vas 
för att utveckla om rå dets förutsättningar och skydda 
riks intresset mot åt gärd er som på tagligt kan försvåra 
möjlig het erna att be driva yrkesfiske. Se ka pitel 7.3 
Naturmiljö och fri lufts liv, 9.1 Riks intressen och 9.2 

14 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
15 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
16 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och HalmstadNässjö Järnväg, 
del en HalmstadHylte bruk är riksintressen för kom
mu nikationer för väg respektive järnväg. I riksintres se
na ingår in flu ensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan på verka eller påverkas av 
vägens eller banans funk tion. Riksintressena ska skyd
das mot åtgärder som kan på tagligt kan försvåra ut
nytt jandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse in om 
in fluensområde får inte på verka nuvarande eller fram
ti da användning av an lägg ningen nega tivt. Se kapitel 
3.1 Resor och trans porter och 9.1 Riks intres sen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hyl te kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyg hinder inom flygplatsens MSApåverkande yta. 
Flyg platsen ska därför såsom sakägare beredas möj lig
het att yttra sig om byggnader och anlägg ningar över 
20 meter utan för sam man hållen be byg gelse och 45 
me ter inom sam man hål len bebyg gel se17, vilket gäller 
så väl fasta (hus, mast er, vind kraft verk) som till fälliga 
(bygg nads kranar etc). Likaså ska Luft farts verket och 
För svars makt en såsom sak ägare ges möjlighet att yttra 
sig över detalj planer med bygg nad er över 20 me ter. 
I de fall det fram kommer behov av flyg hin der ana lys 
ska en sådan genom föras och skickas till be rörda flyg
plats er. Se ka pi tel 3.1 Resor och trans porter, 9.1 Riks
in tres sen och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR: LUFTRUM

Hag shults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili
tärt luftrum. Hylte kommun be rörs till viss del av in
flu ens område för flyghinder inom flygbasens MSApå
ver kande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan och lovärenden som berör bygg nads objekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som till fälliga (bygg nadskranar etcetera) inom detta 
område. Se kapitel 3.1 Resor och trans porter och 9.1 
Riks intres sen. Se även riktlinje Riksintresse kom mu ni
kationer: luftfart och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsom rå den finns runt be fintliga eller planerade 
vatten täkter som är skyd dade med föreskrifter för 
mark an vänd ning och verk sam hets utöv ning. Generellt 
gäller re strik ti vi tet mot ny bebyggelse inom primära 
och se kundära skydds zoner, och om så behövs, att åt

17 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät
ortsavgränsning.
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sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne
bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
produktionssystemdärfifisktrågkopplastillväxthus,
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djurochväxterivatten.Odlingenkanvaraintensiv
ellerextensiv,beroendepåomfiskenätertorrfoder
ellerdetsomnaturligtfinnsivattnet.ISverigeharex
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk.Vattenbrukärenväxandenä
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växamycketkraftigtförattmötaefterfråganpåfisk
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
mendetfinnsstorpotentialförtillväxt,vilketskulle
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge
nomtillexempelnäringsläckagefrånfoderspilloch
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark- och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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VISION 2040 HYLTE - HUR SER FRAMTIDEN UT?

I visionen pekas riktningen ut för det framtida samhälle vi gemensamt vill uppnå och 
vilka områden som är viktiga att utveckla. Visionen blir på så sätt vägledande för 

kommunens arbete på lite längre sikt och utgångspunkt för översiktsplanen.

Antagen av kommunfullmäktige 20160616

ETT HYLTE MED UTVECKLINGSKRAFT,        
STOLTHET OCH MEDMÄNSKLIGHET

I Hylte kommun är det nära att ta sig till såväl jobb som 
fritidsaktiviteter och vacker natur. Utvecklingen drivs av 

engagerade och delaktiga invånare och företagare. Människor 
har möjlighet att både utvecklas på arbetsmarknaden och 

finna ett attraktivt boende i Hylte. Att växa upp här är tryggt, 
stimulerande och skapar goda förutsättningar för livet.

Även besökare dras till Hyltes natur, kultur och levande orter. 
Nya företag med en bredd av verksamheter växer upp. I Hylte 

finns en öppenhet för nya idéer, ny kunskap, nya sätt att 
tänka och nya människor, som ger utvecklingskraft för både 

människor och företag.

Hyltes attraktivitet ger stolthet och demokratin är levande. 
Hylte kommun är en attraktiv arbetsplats som har lätt att 

rekrytera kompetent personal. Den kommunala servicen är 
nytänkande, kompetent och serviceinriktad.

MÄNNISKAN OCH FAMILJEN I CENTRUM

I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt    
goda förutsättningar genom skolåren.

Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och 
funktionshindrade erbjuds stöd utifrån helhetssyn på 

människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg 
och tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal 
organisation. Omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och 

engagemang.

Omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang. 
Den utförs enligt vetenskapligt verifierade metoder och 
ligger i framkant vad gäller användningen av modern 

välfärdsteknologi.

Kommunen har hittat strukturer och arbetsformer i sitt 
integrationsarbete som ger goda resultat för såväl individen 

som för samhället i stort. Här finns en välkomnande 
medmänsklighet.

ETT ATTRAKTIVT BOENDE                                       
OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

I Hylte vill människor bo. Här finns livskvalitet med blandade 
boenden i lättillgängliga och vackra natur och strandnära 

lägen. Kommunen har förvärvat attraktiv mark och satsat på 
att skapa hållbara boenden som passar livets alla skeden. Den 
sociala sammanhållningen har under många år stått i fokus i 

samhällsplaneringen.

Här finns levande centrum och aktivt kulturliv för både boende 
och besökare. Centrummiljöerna är moderna och hållbara, 
och i de större orterna finns allt som behövs lätt tillgängligt. 

I samverkan med ett aktivt föreningsliv har mötesplatser 
utvecklats, för unga, för gamla och för olika intressen, men 

också för möten över gränserna.

EN ATTRAKTIV OCH MODERN UTBILDNING       
MED HÖG MÅLUPPFYLLELSE

I Hylte är utbildningen modern och attraktiv på alla nivåer, 
både för elever och för personal. Förskolan ger en bra start och 

följs av en skolgång med individuellt anpassad undervisning 
och med hög måluppfyllelse. Utbildningens höga kvalitet drivs 
av en engagerad och kompetent personal som arbetar nära 

sina elever och använder modern teknologi i sitt pedagogiska 
uppdrag.

Ungdomarna som fullföljer sin utbildning på gymnasienivå 
i såväl teoretiska som praktiska program har goda resultat. 

Övergångarna till högre utbildning är också höga. Kommunen 
medverkar till att nya yrkesutbildningar startas upp i samverkan 

med lokalt näringsliv och privata utbildningsanordnare. 
Samverkan mellan kommunen, det lokala företagandet och 

högskolorna i närområdet har ökat och bidrar till en god 
kompetensförsörjning.SAMVERKAN FÖR ENTREPRENÖRSKAP                  

OCH ETT INNOVATIVT NÄRINGSLIV

I Hylte är det lätt att etablera och utveckla företag. Det 
finns kompetens och ett gynnsamt läge i förhållande till 
både kunder och leverantörer. Företagsamheten är stark 
och innovativ vilket bäddar för en god konkurrenskraft. 

Innovations kraften baseras på öppenhet och 
förändringsbenägenhet.

Hylte kommun står för ett gott näringslivsklimat genom att ha 
en kontinuerlig och nära dialog med företagen, och genom 
att säkerställa tillgången på mark som beaktar företagens 

behov. Kommunen är också drivande när det gäller att 
attrahera statliga och regionala jobb som bidrar till dynamiken 
på den lokala arbetsmarknaden. Mellan skola och näringsliv 
råder öppna dörrar och entreprenörskap är ett väl etablerat 
tankemönster hos eleverna. Innovation och kreativitet är en 

naturlig del i undervisningen.

EN BRA INFRASTRUKTUR OCH GODA 
KOMMUNIKATIONER SOM SKAPAR NÄRHET

I Hylte är det enkelt att förflytta sig inom och utanför 
kommunen. Det är nära till en dynamisk och diversifierad 

arbetsmarknad, till kunder och leverantörer, till ett 
naturnära boende, till en allsidig service och till rekreation 

och fritid.

Infrastrukturen är väl utbyggd och kommunikationerna är 
smarta. Det är lätt att åka kollektivt både för kortare som 
för längre resor. Övergångarna mellan olika färdslag är 

smarta i ett väl sammansatt system av kollektivtrafik som 
använder sig av en modern teknologi för ett hållbart och 

effektivt resande.
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1. Ett attraktivt och hållbart Hylte

1.1. Översiktsplanering
Vad är en översiktsplan?
Kommunens ställningstagande. Varje kommun ska ha 
en aktuell över sikts plan som om fattar all mark och 
allt vatten i kom mun en. Detta regleras i plan- och 
bygg lagen, och är grunden i kommunens rätt att själv-
stän digt fatta beslut i plan- och byggfrågor. Över sikts-
planen fun ge rar både som vision och hand lings plan 
för sam hälls byggandet, och redo visar kom munens 
över gri pan de syn på hur mark- och vatten områden 
bör an vän das, riksintressen till go do ses och bebyg gel-
sen bevaras och utvecklas i kom mun en som helhet och 
på lång sikt. 

Hela kommunen
Strategisk. Över sikts plan en är principiell och strate-
gisk till sin natur och ska lan rela tivt grov. Det görs 
inga detaljerade redo vis ning ar av en skil da kommun-
del ar, annat än för att för tyd liga enstaka frå gor. Med 
över sikts plan en som grund kan sedan för djup ningar 
göras för olika delar av kom munen, se figur 1:1. 

Omvärld. Hela kommunens mark- och vatten om rå-
den behandlas i översiktsplanen, men också hur kom-
munen hänger sam man med omvärlden. Vad som 
händer i omvärlden påverkar kommunen och många 
frågor har bety delse långt utanför kommun gränsen, 
till ex em pel transportfrågor och vattenfrågor. 

Långt perspektiv
Målår. Översiktsplanen har en planeringshorisont på 
20-25 år, med målår 2040. Det betyder att vi lyfter 
blicken och tittar långt fram för att veta vad vi be hö-
ver göra här och nu. En del av det som över sikts plan-
en föreslår kan påbörjas genast, medan annat som in-
vol verar tunga investeringar och många aktörer kan ta 
längre tid att för verkliga. 

Flergenerationsperspektiv. Eftersom det vi bygger eller 
för änd rar idag kan på ver ka förutsättningarna flera 
gene rationer framåt, be hö ver översiktsplanen sam-
ti digt blicka be tyd ligt längre än till 2040. Det gäller 
många frågor, till exempel hur vi hanterar vatten-
resurser, natur- och kulturmiljöer eller påverkan på 
hälsa och miljö.

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar 
kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar 
samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med 
att utveckla Hyltes attraktivitet som boende och närings livskommun och berör därför många.

Figur 1:1. Översiktsplanen är vägledande för beslut om planering och byggande. Källa: Gävle kommun 2017, bearbetad. 

Kommunövergripande 
översiktsplan
Tematiska tillägg till 
översiktsplanen

Fördjupningar av 
översiktsplanen

Detaljplaner och 
områdesbestämmelser
Bygglov
Förhandsbesked

Nybyggnad
Ombyggnad
Förvaltning
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Figur 1:2. Översiktsplanens olika skeden och tidplan. 

Vägledande
Anger inriktning. Översiktsplanen är vägledande för 
när kommunen fattar beslut om nya detaljplaner, 
bygglov prövas och andra beslut som berör använd-
ning av mark- och vatten. Den är inte juridiskt bin-
dan de på samma sätt som en detaljplan och garan te-
rar därför inte genom förande, utan anger inriktning 
och möjligheter för den framtida utvecklingen av kom-
mun en. 

Styrande. Den juridiskt bin dande regle ring en sker där-
efter ge nom detaljplaner och i en del fall om rådes be-
stäm mel ser, eller direkt i bygglov, och här ska över-
sikts planens intentioner som antagits av kommun full-
mäk tige följas. Varje detalj plan ska redo visa hur den 
förhåller sig till över sikts planen och den mark använd-
ning som före slagits i över sikts planen. Även områ-
des bestäm melser och bygg lov ska följa inten tion erna 
i över sikts planen och säkerställa planens syften. Om 
avsteg görs från över siktsplanens inten tion er ska detta 
tyd ligt moti veras. 

Aktuell
Äldre översiktsplan. Hyltes förra över sikts plan, ÖP 
2001, antogs 2003. Till denna hör fem äldre för djup-
ning ar som an togs 1990-1994, och två tematiska till-
lägg som antagits 2009-2012, se vidare i kapitel 9.5 
Fortsatt arbete.

Förändrade förutsättningar. Under de cirka femton år 
som gått sedan över sikts plan en togs fram har mycket 
hunnit för ändras, både i när området och i omvärlden, 
och den fungerar inte längre som det styrdokument 
för planering och byg gande som den behöver vara. 
Kom mun fullmäktige har där för beslutat att en ny 
kommun över gripande över sikts plan ska tas fram.1 

Aktualitetsprövning. Förutsättningarna i kommunen 
och i omvärlden kom mer fortsätta förändras i snabb 
takt, och det är därför viktigt att översiktsplanen ses 
över och aktua lise ras kon tinuerligt i den fortsatta pla-
neringen. Som stöd för detta ska en aktualitets pröv-

1 Kommunfullmäktige 20141127 § 69.

ning göras varje mandat period2, där man tar ställning 
till vilka delar som inte längre är aktuella och om det 
behövs revi de ring ar i någon del av översiktsplanen, se 
kapitel 9.5 Fortsatt arbete.

Hur går processen till?
Rullande översiktsplanering
Översiktsplanering är en rullande process där nya 
frå gor behöver hanteras kontinuerligt och underlag 
aktua liseras som stöd för politiska beslut. Den över-
siktsplan som tas fram nu kan ses som ett avtryck av 
den pågående planeringen och av de kun skap er vi har 
just nu. Många frågor behöver sedan utre das vidare, 
till exempel genom fördjupningar av över siktsplanen 
för olika delar av kommunen och/eller tema tiska 
tillägg för olika frågor.

Planprocess och tidplan
Lång process. Processen att ta fram en översiktsplan 
består av flera skeden, där planförslaget efter dialog 
med invånare, företag, organi sa tion er och myn dig-
heter tar allt fastare form. Det tar tid att ta fram en 
över sikts plan eftersom det är många olika frågor som 
ska be handlas och diskuteras i en omfattande demo-
kratisk process. Många berörs och behöver få bra 
möj ligheter till insyn och delaktighet, och det är en rad 
politiska beslut som behöver tas under resans gång. 
Slutligen antas översikts planen av kom mun full mäk ti-
ge, som är kommunens högsta beslutande organ. 

Tidplan. Denna handling är ett bearbetat förslag till 
över siktsplan efter samråd våren 2018 och ut ställ-
ning våren 2019 med invå nare, före tagare, organi-
sationer, myndigheter, grann kommuner och andra 
berörda. Efter samrådet och utställningen har alla syn-
punkter som kommit in sam manställts och kom mun-
styrelsen fattat beslut om det fortsatta arbetet och 
revideringar av plan för slaget. Översiktsplanen har 
slutligen antagits av kommunfullmäktige i november 
2019, se figur 1:2. 

2 Detta regleras i plan och bygglagen kapitel 3 § 27.
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1.2 Dialog och delaktighet
Varför är dialogen viktig?
Berör många. Eftersom översiktsplanen hand lar om 
hur kommunens ska utvecklas långsiktigt, är den en 
del av framtidsdis kus sionen i kommunen. Den berör 
därför många: kom mun invånare, fritids hus ägare, 
närings idka re, ny an lända, in pendlare och alla andra 
som idag eller i fram tiden bor och verkar i kom mun-
en. Med så många be rörda är det många olika kun-
skaper, intres sen och syn punkt er som ska vägas sam-
man i översikts plan en.

Kommuni ka tions plan1. Kommunen tog därför tidigt 
fram en kommunika tions plan för arbetet för att tänka 
ige nom hur dialog en om översiktsplanen kan plane-
ras, så att så många som möjligt av dem som be rörs 
kan delta i diskussionen i förhållande till den tid och 
de re surs er vi har till förfogande. Det övergripande 
syftet med dialogen i arbetet med att ta fram över-
sikts planen har varit att öka dialogen om framtids-
frå gor na i samhällsbyggandet och bredda delaktig-
heten i arbetet med den nya översiktsplanen. Kom mu-
ni ka tions arbetet har mer precist syftat till att för medla 
information om hur arbetet med översikts planen 
utvecklat sig, vad den föreslår och vilka kon se kvenser 
den får; att ta tillvara olika människors kunskaper och 
perspek tiv på Hyltes utveckling, med särskilt fokus på 
de röster som är svagt representerade och sällan gör 
sig hörda i samhällsplaneringen; att förankra olika 
frågeställningar och ställnings tagan den; att bredda 
intresset för de frågor som över siktsplanen hanterar; 
och att skapa förståelse för de förslag som processen 
leder fram till

Vad menas med utökad dialog?
Formell dialog. I plan- och bygglagen regleras hur 
och med vem kommunen ska föra dialog med när 
en översiktsplan tas fram. Traditionellt brukar kom-
mu ni kationen om översiktsplanen begränsa sig till 
infor mation och synpunktshantering vid samråd och 
utställning. 

Utökad dialog. I den formella dialogen behöver kom-
munen bara informera om förslaget2 och ge möjlighet 
att lämna synpunkter. Det är då inte säkert att särskilt 
många uppmärksammar möjligheten till insyn och 
på verkan, eller att man får in synpunkter från olika 
grupp er i samhället. Genom att utöka dialogen kan 
del ak tig heten bli större och man kan nå fler än de som 
bru kar engagera sig i samhället. Det finns tre starka 
skäl för att utöka dialogen. Den:

§	ger bättre förutsättningar att fatta bra beslut efter-
som det är fler som tänker tillsammans

§	ger bättre möjligheter för fler att påverka och känna 
igen sig i förslag, och ger på så sätt också bättre för-
ankrade beslut

1 Hylte kommun 2016a.
2 Förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och 
plane rings underlag av betydelse, ska redovisas.

§	stärker det civila samhället, tilliten till med män nisk-
or och kommunen som myndighet

Hur har samråd och utställning gått 
till?
Samrådet hölls under två må nader för att det skulle 
finnas tillräckligt med tid att sätta sig in i förslaget, 
diskutera det i olika forum och lämna sina synpunkter. 
Dialogen ge nom fördes genom att politiker och tjänste-
män under några veckor flyttade runt och håller öppet 
hus i de oli ka tätorterna i kommunen. Syftet var att 
det skulle vara lättare att komma förbi och tycka till 
när det pas sade bäst, och att fler på så sätt kunde del-
ta i sam råd et. Öppet hus hölls också för ungdomar 
på plats i kommunens högstadieskola. För slaget var 
tillgängligt som tryckt och digital hand ling, samman-
fattad version, utställning i kontakt cen ter och på hem-
sidan, och har an non serats i lokal pressen, på hem-
sidan och genom ut skick till alla hushåll. Kom mun-
ens före tag och föreningar har bjudits in att delta i 
samrådet genom särskilda utskick. Samrådets genom-
förande och de synpunkter som kommit in, redovisas 
i en samråds redo görelse3. Under samrådet har sam-
manlagt 70 olika yttranden kommit in, varav 36 från 
privat per soner. 

Utställningen hölls också under två må nader, vilket 
är lagstadgad tid för utställning av en översiktsplan. 

3 Hylte kommun 2018b.

Figur 1:3. En kommunikationsplan för arbetet med översiktsplanen 
har tagits fram, Hylte kommun 2016a.

DNR 2015 KS00872016-05-24

ÖVERSIKTSPLANför Hylte kommunKOMMUNIKATIONSPLAN
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Figur 1:4. Vi behöver dra åt samma håll när vi sitter i samma båt. Bilden är från Sörgårdens förskola i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.

Under utställningen hölls ett öppet dialog möte under 
kvällstid på Forum i Hyltebruk, med folkvalda från 
den politiska styr gruppen, sak kunniga och sam ord-
nande tjänste män. Förslaget var tillgängligt som tryckt 
och digital hand ling, utställning på kommunens tre 
bibliotek, i kontakt cen ter, på hem sidan, och har an-
non serats i lokal pressen och på hem sidan. Utställning-
ens genomförande och de synpunkter som kommit in, 
redo visas i ett ut ställningsutlåtande4. Under utställ-
ningen har samman lagt 47 olika yttranden kommit in, 
varav 13 från pri vat per soner. 18 av de inkomna syn-
punkterna kommer från av sändare som inte lämnat 
synpunkt i sam rådet. Under samråd och utställning 
har samman lagt 117 yttranden kommit in från 88 
olika avsändare. 

Har vi nått målen?
Delaktighet. I kommunikationsplanen för över sikts-
planen an gavs ett antal målgrupper för kommunika-
tionen i över sikts planearbetet och olika delaktighets-
nivåer att upp nå för de olika målgrupperna. Slutsatsen 
är att samrådsturnén i kommunens alla tätorter resul-
te rade i många bra samtal och möten. Men det har 
framför allt handlat om information och diskus sion, 
medan de fördjupade delaktighets nivåerna, diskussion 
och inflytande,5 har varit svårare att nå. Dessa nivåer 
kräver betydligt större in sats er i form av till exempel 

4 Hylte kommun 2019a.
5 Se kommunikationsplanen, Hylte kommun 2016a

återkommande träffar under längre tid än projektet 
förfogat över. 

Konkreta mål. I kommunikationsplanen for mu le rades 
också ett antal konkreta mål för kommunikationen att 
följa upp under arbetet med översikts plan en. Målen 
för antal besökare på hemsidan och antal del tagare 
på ÖP-aktiviteter uppnåddes redan under sam rådet. 
Målet om fördjupad kommunikation vid minst två 
tillfällen med minst en prioriterad målgrupp har dock 
inte upp nåtts. 

Sammanfattning
Sammanfattning. Med de resurser som funnits till 
förfogande kan man ändå konstatera att intresset 
och engagemanget från allmänheten har varit förhål-
landevis stort. I första hand är det de som brukar 
enga gera sig i före nings liv och andra sammanhang 
som deltagit i olika aktiviteter och som lämnat syn-
punkter, men inte enbart. Många andra har också del-
tagit, framför allt när det gäller konkreta och nära-
liggande frågor. För att nå bredare grupper av invå-
nare i den fortsatta planeringen re kommenderas att 
till räckliga resurser avsätts för dia log aktiviteter som 
riktar sig till dem som oftast inte gör sig hörda i plane-
ringen, med fokus på de högre del aktig hets nivå erna i 
kommunikationsplanen. Särskilt bör arbetet med för-
djup ning ar för olika delar av kommun en vara väl 
lämpat för att fördjupa delaktigheten, då plane ringens 
skala är mer direkt kopplad till när miljön. 
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13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Klimatavtalet från Paris5. I december 
2015 enades världens länder om ett nytt 
klimatavtal som binder alla länder och 
ska börja gälla senast år 2020. Det inne-

bär att den globala temperaturökningen ska hål las un-
der två grader, och att de glo bala ut släppen ska ner till 
noll un der andra halvan av detta århundrade. Varje 
land ska ta fram en klimatplan, där ambitionerna suc-
cessivt höjs. Över sikts planen be rörs på flera sätt av 
klimatavtalet, vilket be skrivs under res pektive fokus-
område6.

FN:s konventioner om 

Mänskliga rättigheter  
FN:s kon ven tioner om mänskliga rät tig
het er7 omfattar en rad konventioner om 
bland annat medborgerliga och politiska 
rättigheter, om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, om avskaffande av 
alla former av rasdiskriminering all slags 
diskriminering av kvinnor, om barnets 

5 Regeringskansliet 2017b, FN 2017a.
6 Se kapitel 3, 5 och 6.
7 Regeringskansliet 2011b.

DNR 2015 KS00872016-06-16

ÖVERSIKTSPLANför Hylte kommun
INRIKTNING

Figur 1:5. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningen för 
arbetet med översiktsplanen, Hylte kommun 2016b.

1.3 Inriktning
Inriktningsbeslut 
Inriktning1. Kommunfullmäktige tog i juni 2016 ett 
inriktnings be slut som utgångspunkt för arbetet med 
översiktsplan en. Inriktningen utgår dels från visioner 
och övergripande mål för samhälls utvecklingen som 
Hylte följer, dels från olika förut sätt ningar i kom mun-
en och i omvärlden. Den formulerar också över sikts-
planens utmaningar och strategier, och vilka fokus om-
råden som ska stå i centrum för arbetet. 

Visioner och mål
Vision Hylte 20402. En vision för Hyltes utveckling 
fram till år 2040 har tagits fram. Den övergri pande 
visionen är: Ett Hylte med utvecklings kraft, stolthet 
och med mänsk lighet. Visionen fokuserar på ut veck-
la de kommunika tioner för att det ska vara lätt att ta 
sig till en diversifierad arbets mark nad, till kunder och 
leverantörer, till ett natur nä ra boende, till en all si dig 
service och till rekreation och fritid. Vik tigt är ock-
så att utveckla attraktiviteten där ut veck lings kraft, 
nytänkande, medmänsklighet och kva li ta tiva boende-
miljöer lockar människor att bo och verka i Hylte. Se 
visionen i sin helhet på sidan 4.

Globala målen och Agenda 20303. I sep-
tember 2015 antog FN:s medlems länder 
Agenda 2030, en universell agenda som 
inrymmer de Globala målen för hållbar 
utveckling. De ersätter millenniemålen 

och syftar till att utrota fattig dom och hunger, för verk-
liga de mänskliga rättig het er na för alla, uppnå jäm-
ställd het och egenmakt för alla kvinnor och flickor, 
samt säker stäl la ett varaktigt skydd för planeten och 
dess natur resurser. De globala mål en består av sjutton 
del mål som balanserar de tre dimen sionerna av hållbar 
ut  veck ling: den ekonomiska, den sociala och den mil-
jö  mäs siga. Översiktsplanen be rörs av många av del -
mål en, vilket beskrivs under res pektive fokusområde.4 
Delmålen är: 

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produkter

1 Hylte kommun 2016b. 
2 Hylte kommun 2016i. Som underlag finns en omvärlds och sce narioanalys, 
Sweco 2016a.
3 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
4 Se kapitel 3, 4, 5, 6, 7 och 8.
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Figur 1:6. De sexton miljökvalitetsmålen som ingår i det svenska miljömålssystemet. Dessa beskrivs 
in led ningsvis för varje fokus område, se kapitel 28. Bild: Miljömål.se

rättigheter och om rättigheter för personer med funk-
tions skillnad. Över sikts planen be rörs av konvention-
erna framför allt när det gäller att bygga en socialt 
attraktiv och hållbar livsmiljö.8

Det klimatpolitiska ramverket9 innebär 
att utsläppen i Sverige i de sektorer som 
inte ingår i EU:s system för handel med 
utsläpps rätter10, se nast 2030 bör vara 
minst 63 procent lägre, och 2040 minst 
75 pro cent lägre än ut släpp en 1990. Ut-
släpp en som omfattas är främst från 

trans porter, arbets maskiner, mindre in dustri- och ener-
gi an lägg ningar, bo städer och jord bruk. Översikts plan-
en be rörs på flera sätt av ramverket, vilket be skrivs 
under res pektive fokusområde.11

Fler visioner och mål. Det finns många andra visions- 
och måldokument på internationell, nationell, regional 
och kommunal nivå. Flera av dessa redovisas i inrikt-
nings hand ling en, bland annat Region Hal lands till-

8   Se kapitel 4.
9   Regeringskansliet 2017e och SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
10 Utan som istället kommer att om fattas av EU:s ansvars fördel nings för
ordning.
11 Se kapitel 3, 5 och 6.

växt strategi, Entre pre nörsregionens vision, na tio nella 
miljö mål och kom munens energi- och klimat strategi. 
De sexton miljömålen och andra rele van ta mål be-
skrivs också in led ningsvis för varje fokus område12 i 
över sikts planen. 

Utmaningen handlar om attraktivitet
Hållbarhet en förutsättning. För att Hylte ska utveck-
las hållbart, ekono miskt, miljömässigt och socialt be-
höver människor och företag kunna bo och verka i 
kom munen. Utan företagen försvinner jobben i när-
om rådet, och utan skatteintäkter från de som bor 
i kom munen finns inga resurser för att ta hand om 
män  niskor och livsmiljö, eller göra investeringar för 
fram tiden. På samma gång är en hållbar utveckling av 
livs miljön för människor, djur och natur en grund läg-
gan de förut sättning för att det ska vara möjligt och 
lock ande för människor och företag att flytta hit och 
att stanna kvar. Hållbarheten hänger på så sätt nära 
sam man med attraktiviteten. 

Lokal attraktiviteten allt viktigare. Vi vet också att 
stor stadsområdena idag lockar både människor och 

12 Kapitel 28.

1.   Begränsad klimatpåverkan

2.   Frisk luft

3.   Bara naturlig försurning

4.   Giftfri miljö

5.   Skyddande ozonskikt

6.   Säker strålmiljö

7.   Ingen övergödning

8.   Levande sjöar och vattendrag

9.   Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande   
      kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt och djurliv
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bygd en, med attraktiva bostäder, bredband och 
bra länkar med bil till kollektivtrafik och service i 
tät ort erna.

§	Minskade klimatrisker. Arbeta förebyggande med 
klimat- och riskfrågor genom att identifiera risk om-
råden och föreslå riskförebyggande åtgärder.

§	Aktiv markpolitik. För en aktiv markpolitik för att 
kunna styra bebyggelseutveckling och lokalisering 
av verksamheter i kommunen.

§	Planering i dialog. Genomför utvecklingsarbete i 
dia log med invånare, företag, organisationer och 
andra intresserade och berörda.

före tag i hög ut sträckning, och att de områden som 
ligger längre ifrån måste kämpa lite mer för att behålla 
in vånare, service och näringsliv. Samtidigt är det lät-
ta re att resa och att kommunicera digitalt, vilket ska-
par nya möjligheter. När kommuni ka tionerna går 
snabb are kom mer man längre på sam ma tid. När allt 
fler väljer att bosätta sig på en plats som man tycker 
om och resa till olika arbets platser, får den lokala att-
rak tiviteten allt större betydelse för valet av boende-
kommun.

Utmaning. Med utgångspunkt från övergripande mål 
och förutsättningar i kommunen och i omvärlden, har 
den övergripande utmaningen för samhällsplaneringen 
formulerats:13 Att utveckla Hyltes attraktivitet som 
bo ende- och näringslivskommun. Översiktsplanen kan 
på olika sätt bidra till att möta utmaningen, se den 
gula rutan intill. 

Sju strategier för samhällsplaneringen. För att nå en 
hållbar utvecklingen av kommunen och utveckla Hyl-
tes attraktivitet som bo ende- och närings livs kom mun 
formuleras sju strategier för samhälls planeringen som 
översiktsplaneringen ska inrikta sig på: 

§	Starka stråk. Planera för kortade restider till större 
arbetsmarknadsregioner genom att bygga starka 
stråk där kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- 
och bebyggelseutveckling samordnas och förstärker 
varandra.

§	Bra bytespunkter. Satsa på utbyggnad av bra bytes-
punkter mellan olika trafikslag i strategiska lägen i 
stråken från orter som inte har god kollektivtrafik 
idag, med anslutande cykelvägar, säker parkering 
för bilar och cyklar, möjlighet att ladda elfordon 
med mera.

§	Attraktiva tätorter. Utveckla attraktiviteten i tätort-
erna med vackra, blandade och trygga boende miljö-
er, utvecklande mötesplatser och bra infra struktur 
för cykel och kollektivtrafik.

§	Livskraftig landsbygd. Utveckla livsmiljön för bo-
en de och arbete i mindre samhällen och på lands-

13 Hylte kommun 2016b. 

UTMANING

Att utveckla Hyltes 
attraktivitet som boende- och 

näringslivskommun

Hur kan översiktsplanen bidra till:

§	att förstärka attraktiviteten i både 
tätorter och på landsbygden 

§	att underlätta för företagen att få till
gång till den arbetskraft de behöver

§	att göra det lättare för människor att bo 
i Hylte och samtidigt ha tillgång till en 

större arbetsmarknad

§	att öka den sociala sammanhållningen 
både mellan individer, grupper, 
generationer och kommundelar

§	att främja en klimatneutral och robust 
samhällsutveckling
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Pilagölen. Foto: Bo Tengnäs, Hylte kommun 2011a.
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Krösatåget vid Öllsjö söder om Torup. Foto: Bildbyrån AÖ.
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2. En tydlig utvecklingsstruktur

2.1 Strukturbild
Regionala samband avgörande
Storstadskoncentration. Det ömsesidiga och ökande 
be roendet mellan olika delar av världen1 har resulterat 
i att inte bara lands bygd en utan även mindre städer 
och tätorter tappar folk till de stora tillväxt regi on er-
na. De starka regionerna väx er medan befolk ningen i 
områden som ligger längre bort minskar. Snabba för-
bin delser som ger ökad närhet till de starka regionerna 
har därför blivit den viktigaste till växt faktorn. 

Pendlingen ökar. Därför ökar resandet också kraftigt. 
I Hylte har pendlingen över kommun gränser ökat med 
40 procent de senaste tio åren2. Genom pendling får 
indi vid er bättre tillgång till ut bild ning och en större 
arbets marknad, samtidigt som näringslivet får lättare 
att hitta kompetens, kund grupper och sam arbets part-
ners3. Fler som ar be tar kan på så sätt bo kvar och bo-
sätta sig i kom munen, och fler företag stanna kvar, 
växa och/eller nyetablera. Det finns många faktorer 
som påverkar viljan att pendla, men viktigast är res-
tiden. Viljan att pendla varje dag av tar nästan helt vid 
restider över en timme4.

Kollektivtrafik en förutsättning. Transporternas andel 
av de totala utsläppen av växthusgaser har ökat och 
uppgår nu till över 30 procent i Sverige.5 Trots teknik-
utveckling och större andel fossilfria bränslen kom-
mer utsläppen av koldioxid från transportsektorn att 
fortsätta öka på grund av de ökande transport mängd-
erna. En tro lig utveckling är att det generellt blir dyra-
re att förflytta sig med bil, och att tillgången till  bra 
kollektivtrafik blir en förutsättning för att bosätta sig 
på en plats.6

Förändrat arbetsliv ger nya möjligheter. Sam tidigt hål-
ler arbetslivet på att förändras, genom att tek nik ut-
veck lingen förändrar vårt sätt att bo och arbeta. Allt-
fler yrken blir mer platsobero ende och det blir lättare 
att välja att bo längre bort från arbetsplatsen, pendl a 

1 Vilket följer med globaliseringen och urbaniseringen, se Hylte kommun 
2016b.
2 SCB 2016h. 
3 Sweco 2016a.
4 Västtrafik 2005.
5 32 procent 2015, Naturvårdsverket 2017bc. Se även kapitel 3.1.
6 Region Halland 2016b.

vissa dagar och kommunicera digitalt andra dagar.7 
För Hyltes del skapar detta nya möjlighet er. Genom 
effektivare kommunikationsstruktur för kol lek tiv trafik 
som kortar restiderna till de stora arbets mark nads-
regioner na, kan restider under en och en halv tim me 
uppnås, vilket kan bli attraktivt om man pend lar ett 
par, tre dagar i veckan till eller från ex em pel vis Gö te-
borg eller Öresundsregionen. Att pendla mellan Hylte 
och grannkommunerna blir samtidigt mycket enklare. 

7 Hylte kommun 2016b.

En viktig del av utmaningen att utveckla Hyltes attraktivitet som boende och näringslivs kom
mun är att öka tillgången till en större arbetsmarknadsregion, så att det blir lättare för före tag
en att få tag i den kompetens som behövs och för Hylteborna att få tillgång till fler jobb och 
utvecklingsmöjligheter. Genom snabba kommunikationer i en stark struktur, där bebyggelse, 
kollektivtrafik och service samordnas och förstärker varandra, och med bra länkar till mindre 
orter och landsbygd, förbättras förutsättningarna för utveckling och attraktivitet i hela Hylte. 
Målet är en långsiktig befolkningstillväxt för att behålla en hög servicenivå i hela kommunen. 

Figur 2:1. Det tar idag cirka en och en halv timme att ta sig till Göte
borg, Helsingborg, Jönköping och Växjö med bil. Med en effektivare 
kollektivtrafik kan restiderna med kollektiv trafik bli lika attraktiva.
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Utvecklingsstrategi
Integrera arbetsmarknader. Hyltes lång sik tiga befolk-
nings tillväxt, utveckling som boende- och näringslivs-
kom mun och för måga att upprätthål la en hög service 
till sina invånare, är i hög grad be ro ende av hur väl 
integre rade vi lyckas bli med de större arbets mark nad-
erna i framtiden. Avgörande är bra kom mu nika tioner 
både mellan regionerna och mellan olika delar av 
kom mun en. Det re gio nala samarbetet och för mågan 
att tänka förbi kommungränserna i pla ne ring en spelar 
stor roll för att uppnå detta. 

Bygg en stark struktur. En viktig del av utvecklings-
stra tegin är därför att skapa en stark struktur som 
drar nytta av och förstärker läget i region en, på ett 
sätt som hela kommunen kan dra nytta av. Struktur-
bild en i figur 2:3 beskriver vilka kom mu nika tions sam-
band som behöver förstärkas, och de större åtgärder 
som behöver genomföras för att åstadkomma detta. 
Syftet med struktur bilden är att förtyd liga kom mun ens 
prio riteringar både för den egna pla ne ring en och i dia-
log en med andra aktörer och sam ver kans parter. Med 
hjälp av struktur bilden blir det till ex em pel tyd ligt för 
Hal lands trafiken och Tra fik ver k et var kom munen ser 
de störs ta utvecklings möj lig het erna och är beredd att 
gö ra sats ningar. Andra ak tör er som vill bosätta sig 
eller driva verk sam heter i kom munen får också en tyd-
lig signal om kom mun ens långsiktiga intentioner.

Kraftsamla i stråken. Strategiska satsningar i stråken 
ger snabba kommuni ka tion er för människor och var-
or, och förbättrar kraftigt förutsättningarna för att fler 
män niskor och företag kan flytta till och stanna kvar i 
kommunen. Genom komp let te rings trafik i de mindre 
stråk en och genom tänkta länkar till övriga del ar av 
kom munen, för stärks tillgången till bra kom mu ni ka-
tioner inte bara i själva stråken utan i hela kom munen. 

Prioritera kollektivtrafiken. Genom att samordna pla-
neringen för bebyggelse, kol lek tiv tra fik och kom munal 
service kan dessa för stär ka var andra. I huvudstråken 
behöver snab ba kom muni kationer för kollektivtrafik 
och gods prioriteras, genom att väg- och banstan dard-
en suc cessivt höjs och kollek tiv trafiken byggs ut. För 
att öka under lagen för en förbättrad kol lek tiv tra fik, 
be höver till kom mande be byggelse i första hand loka-
li seras till stråkens noder och länkade orter, och ett 
kvali ta tivt stom nät av bytespunkter, kom p let te rings-
tra fik och an slutan de bil- och cykel vägar ut veck las. 
Detta ökar till gäng ligheten och kvar  boende möj lig het-
erna i hela kom munen, inte bara för pendlare utan 
också för unga, äldre och andra grupper utan bil. 

Underlätta en hållbar utveckling. Utmaningen inför 
fram tiden omfattar inte bara att växa befolk nings mäs-
sigt utan också att minska miljö- och klimat på ver kan . 
Genom att skapa förutsättningar för större inflyttning 
och kvar boende som bygger på ökat kollek tivtrafik-

Figur 2:2. Tätorter i Hylte kommun (grön linje) och i grannkommunerna, och de viktigaste kopplingarna mellan dessa. Tätortssymbolerna 
(röda) har en yta som är proportionerlig mot befolkningsmängden. De viktigaste arbetsorterna för Hyltebor, det vill säga de tätorter med 
nettoinpendling från Hylte, är markerade med svart kant, se figur 3:5.
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Figur 2:3. Strukturbild för Hylte kommun. Genom att stärka de snabba kollektivtrafikstråken och länkarna till dessa kan boende och företag i 
hela kommunen dra nytta av en större arbetsmarknadsregion, se avsnitten Transportsamband, Noder och Bebyggelse. Strukturbilden redovisar 
också de större investeringar som behöver göras i infrastruktur och kollektivtrafik för att förstärka utvecklingen, se avsnitt Större åtgärder.

ORT I STRÅK

LÄNKAD ORT 

GLES BEBYGGELSE

Transportsamband     Noder             Bebyggelse                Större åtgärder

resande, kan fler människor och företag bo och verka 
i Hylte utan att belastningen på miljön ökar i mot sva-
ran de grad. Sam tidigt kan kommunen fortsätta hålla 
en hög stan dard på väl färden och den sociala miljön. 
Vik tigt för en hållbar resandeutveckling är att Hylte-
bruk nås av spårbunden trafik. Detta kan upp nås ge-
nom pendel trafik på befintlig bana, eventuellt kom bi-
nerat med att järn vägen länkas sam man mel lan Hylte-
bruk och Lande ryd i ett mer vi sio närt sce nario.

Transportsamband
Transportsambanden i strukturbilden består av tre 
typ er av stråk. Stommen utgörs av huvudstråken som 
komp letteras och förstärks av mindre stråk och länk-
stråk, se figur 2:3. Järnvägen ingår som en del av 
infra strukturen i huvudstråk och mindre stråk, se 
vidare kapitel 3:1.

Huvudstråk
Huvudstråken syftar framför allt till att knyta samman 
kom muner och regioner med var and ra. I struktur bild-
en finns tre huvudstråk ut pe ka de där effek tiva kom-
mu ni kationer för resor och trans port er ska kunna ga-
ran teras. Här prioriteras gods tra fik och snabb kol lek-
tiv tra fik från punkt till punkt med få håll platser och 
hög ser vice. Följande stråk ingår:

Hylte brukHalmstad. Stråket knyter samman Hylte 
kommun med Halmstad, Nordvästra Skåne och Stor-
malmö och är kommunens starkaste stråk. Det utgörs 
av Nissa stigen (väg 26) och Halm stad-Nässjö banan 
som löper paral lellt med var andra. Gods trafik en går 
idag huvud sak ligen på väg och i viss ut sträckning på 
järnväg. Stråket är viktigt för kommunens utveckling 
och arbetspendlingen mellan Halmstad och Hyltebruk 
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är omfattande, se figur 2:4. Det är också ett av de 
stark aste kollektiv trafik stråken i Halland., Mel lan To-
rup och Halmstad finns både tät buss  tra fik och gles 
tåg trafik vilka kon kur re rar både med var andra och 
med per son bils trafik en på väg 26. Tåg tra fik en går 
sällan, men är snabbare än buss trafik en. Det tar 1,3 
gång er så lång tid att åka buss jäm fört med bil, medan 
tåg et går 0,9 gånger fort are än bilen8. Det gör att tåget 
har be tyd ligt bättre för ut sätt ning ar att kon kur rera 
med bilen än bussen har. Kort are res tider till Halmstad 
sän ker också res tid en vidare söder ut på Väst  kust ban-
an, vil ket innebär att en resa Hylte bruk-Helsing borg 
kan komma ner i cirka en och en halv timme. I ut-
veck lings strategin före slås där för att kol lek tiv trafiken 
förs över från väg till be fint lig järn väg mel lan Hyl te-
bruk och Halm stad, vil ket skulle korta res tid er na till 
Nord västra Skåne och Stormalmö med cirka 20 minu-
ter9, se nedan under Större åt gärd er. Det nya rese-
cent rat i Halmstad som kopp lar sam man region- och 
stads bussarna med tåg tra fik en, ger smi diga över gång-
ar mel lan trafik slag en och har kraf tigt för bättrat för-
ut sätt ning arna för till gäng lighet en till HNJ-banan från 
hela Halmstad.

Hylte brukGislaved. Stråket knyter samman Hylte 
kom mun med Växjöregionen, Jönköpingsregionen och 
Stor stockholm, och utgörs av Nissastigen mot Små-
lands stenar och Gislaved. Det går parallellt med To -
rup-Värnamostråket på Halmstad-Näs sjö banan som 
lig ger 3-4 kilometer ifrån, och kon kurre rar del vis med 
det ta, se nedan. Stråket är en viktig godsled, men kol-
lek tivtrafiken över läns gräns en är svag och har en 
mark nadsandel på endast någon procent i för hål lande 
till bil resandet. Viktiga åtgärder i stråket är bättre 
sam ordning av tid tabeller och betalsystem för pend la-
re, ökat turutbud och kampanj er för att öka kol lek tiv-
re sandet. Med dessa åt gärder bedöms kol lek tiv an del-
ar na kunna öka kraftigt, se figur 2:4. 

Hylte brukFalkenberg. Stråket knyter samman Hylte 
kommun med Storgöteborg, och utgörs av väg 150 
mel lan Torup och Falkenberg och Nissa stigen mellan 
Hyl te bruk och Torup. Stråket är en viktig gods led, 
men det finns idag ingen kol lek tivtrafik som för binder 
Hylte med Väst kust banan norrut, trots en rela tivt stor 
pend ling i stråket. Mellan Hyl te bruk och To rup finns 
tät busstrafik, och mellan Årstad och Fal ken berg gles 
buss trafik. Med en snabb buss för bin del se till Falken-
bergs station bedöms pend ling en till och från Fal ken-
berg, Varberg och Stor göte borg öka kraf tigt under 
plan perioden, se nedan under Större åt gärd er och figur 
2:4. Buss för bin del sen skulle också möj lig göra för gym-
na sie elever att stu dera i till exempel Fal ken berg. 

8 Res tids kvoten TorupHalm stad mel lan buss och bil är 1,3 medan den är 
0,9 mel lan tåg och bil. Restid bil TorupHalmstad är 3540 minuter, buss 4550 
minuter och tåg 33 minuter.
9 Restid bil buss/tåg HyltebrukHelsingborg är 128153 minuter, med tåg 
beräknat till cirka 85104 minuter, inklusive 10 minuters väntetid i Halmstad.

Mindre stråk
De mindre stråken syftar till att mata den snabba kol-
lektivtrafiken i huvudstråken med resenärer från nod-
er, länk ade orter och landsbygd, att länka orter utan-
för huvudstråken med servicen i Hyltebruk och att 
länka tätorter utanför huvudstråken med huvud gods-
led erna. Två stråk är regionala, Torup-Vär na mo stråk-
et på Halm stad-Näs sjöbanan och Hylte bruk-Ullared-
stråk et. I de mindre stråken är det vik tigt att trafike-
ring och tidtabeller anpassas till den snabba tra fiken i 
huvud stråken och övriga re gio nala stråk och till lokala 
behov, samt att säkerställa fram kom lig het och trafik-
säkerhet. Föl jande stråk ingår:

TorupVärnamo. Stråket knyter samman Hylte kom-
mun med Jönköpingsregionen och Storstockholm, och 
omfattar Halmstad-Näs sjö banan från Torup via Brän-
nö gård, Kinnared, Lan de ryd, och vidare mot Små-
lands stenar och Värnamo. Bandelen mellan Halm stad 
och To rup ingår i Hyltebruk-Torup-Halm stad stråket, 
se ovan. Stråket går av historiska skäl10 parallellt med 
Hyl te bruk-Gislavedstråket på väg 26, men för långt 
ifrån för att de ska kunna betraktas som ett gemen-
samt stråk. De båda stråken har delvis olika funk tion-
er och hän syn måste därför tas till båda i den fort-
satta plane ring en. I Torup-Värnamostråket går viss 
gods tra fik och gles per son tra fik, se figur 2:4. Banans 
tekniska under håll har länge varit eftersatt och dess 
fram tid är ho tad. Sats ning ar på Markarydsbanan som 
länk mel lan Väst kust banan och Europa ba nan söderut 
kan också vara ett hot mot banans framtid, se kapitel 
3.1. Hylte kom mun menar dock att både banorna på 
sikt behövs för att länka södra Halland med Europa-
banan norr- res pek tive söderut, och för att mins ka 
resor och trans port er på väg. Tåg trafiken spelar en 
stor roll för den arbets mark nads för storing som efter-
strä vas, då den är snabbare, miljö vän ligare och mer 
trafiksäker än andra alternativ. Fram för allt kommer 
dess betydelse som länk till arbets mark nad erna i Vär-
na mo, Jön kö ping, Väx jö, och Stock holms regionen att 
öka när hög has tig hets banan via Värna mo fär dig ställts. 
En viktig för ut sätt ning för utvecklingen av stråket är 
att resan de underlaget blir större. I Hylte kan detta ske 
genom att Hylte bruk kopplas samman med banan via 
befintlig bana. Se även Hyltebruk-Lande ryd nedan och 
figur 2:4. 

Hylte brukUnnaryd. Stråket knyter samman kom mun-
ens två mest arbetsplatstäta orter, och om fattar väg 
870 mellan Unnaryd och Hyltebruk. Det är en viktig 
godsled och arbetspendlingen är stor åt båda håll. 
Stråk et är viktigt för företag ens kom petens för sörj ning-
en framför allt i Unnaryd. Kollek tiv trafiken är dock 
relativt svag idag med en marknads andel på endast 
cirka fyra pro cent i för hål lan de till bilresandet, se figur 
2:4. Sträck an är två mil lång och det tar 1,3 gång er 
så lång tid att åka buss jäm fört med bil11. Viktiga åt-

10 Se kapitel 3.1 avsnitt Kollektivresor.
11 Res tids kvoten UnnarydHyltebruk mel lan buss och bil är 1,31,4. Restid bil 
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gärder för att öka kol lek tiv resan det i stråk et är kort-
are restider, anpassning av tidtabell till skift arbets tider 
och ett ökat tur utbud, till sammans med kam panjer för 
att öka kol lek tiv resan det. För att åstad komma detta 
behöver väg standarden ses över för att säkerställa 
framkomlighet och trafik sä ker het. Stråket har ett stort 
gods flöde och behov av en huvudcykelled, se kapitel 
3:1. Med dessa åt gärder be döms kollek tiv resan det i 
stråket kunna tre dubblas till 2040, se figur 2:4.

HyltebrukLanderyd. Stråket knyter samman Hylte-
bruk med Halmstad-Nässjöbanan och Landeryd med 
kommuncentrum och omfattar väg 730. I stråket går 
en hel del gods trafik men ingen ordi narie kollek tiv tra-
fik12. Stråket syftar till att knyta samman Hyltebruk 

UnnarydHyltebruk är cirka 18 minuter, buss 2027 minuter.
12 Kollektivtrafiklinje med tio dubbelturer finns sedan december 2017 i ett 

med Halmstad-Nässjöbanan mot Jönköping, men ock-
så att knyta samman Lan deryd med ser vi cen i central-
orten. I stråket före slås en buss för bin del se som an pas-
sas till Krösatågens tidtabell och hög tra fik för arbets-
pendling mor gon och kväll, Se även Torup-Värnamo 
ovan och figur 2:4. 

HyltebrukKinnaredUllared. Stråket omfattar vägar-
na 721 mellan Hyltebruk och Kinnared, 728 mellan 
Kinnared och Fegen och 153 mellan Fegen och Ulla-
red. Stråket är en viktig godsled, men har ingen sam-
manhängande kollektivtrafik. I utvecklingsstrategin 
föreslås en fast linje mellan Hyltebruk och Ullared via 
Fegen och Ätran, se nedan under Större åt gärd er och 
figur 2:4. Syftet är ett ömsesidigt utbyte mellan lokala 
arbetsmarknader i inlandet, framför allt genom att 

treårsprojekt.

PENDLINGSSTRÅK
2015

antal pendlare
alla färdsätt

Dagens
kollektivtrafik

2040
antal pendlare  
alla färdsätt

Framtida
kollektivtrafik

HYLTEBRUK-HALMSTAD 
HyltebrukRydöbrukTorupHalmstad
LaholmNordvästra SkåneStormalmö

1 600

Linje 400 på väg 26
180 dubbelturer per vecka
ca 20% av resenärerna
ca 325 000 resor per år

1 980
Från väg till järnväg
ca 40% av resenärerna
ca 535 000 resor per år

HYLTEBRUK-GISLAVED 
HyltebrukGislavedVärnamoVäxjö
JönköpingStorstockholm

730

Linje 432 på väg 26
1035 dubbelturer per vecka
ca 1% av resenärerna
ca 7 600 resor per år

1 120

Samordning, ökat utbud, 
kampanjer
ca 10% av resenärerna
ca 5075 000 resor per år**

HYLTEBRUK-FALKENBERG 
HyltebrukTorupFalkenbergVarberg
Storgöteborg

370

Ingen sammanhängande 
linje 
ca 15% av resenärerna
ca 37 000 resor per år

900
Ny huvudlinje på väg 150
ca 30% av resenärerna
ca 182 000 resor per år

TORUP-VÄRNAMO 
TorupBrännögårdKinnaredLanderyd
VärnamoJönköpingStorstockholm

750

Krösatågen på HNJbanan
32 dubbelturer per vecka
1015% av resenärerna
ca 87 000 resor per år

890

Upprustning, anslutning till 
Hyltebruk, anslutning till 
Europabanan i Värnamo
ca 20% av resenärerna***
ca 121 000 resor per år*

HYLTEBRUK-UNNARYD
HyltebrukUnnaryd

480

Linje 431 på väg 870
55 dubbelturer per vecka
ca 4% av resenärerna
ca 21 000 resor per år

500

Kortare restid, ökat utbud, 
anpassning skift, kampanjer
ca 20% av resenärerna 
ca 67 000 resor per år

HYLTEBRUK-ULLARED 
HyltebrukKinnaredFegenÄtranUllared

180

Ingen sammanhängande 
linje
ca 15% av resenärerna
ca 19 000 resor per år

300
Ny matarlinje på väg 728/153
ca 20% av resenärerna 
ca 41 000 resor per år

HYLTEBRUK-LANDERYD 
HyltebrukLanderyd

110
Ingen linjetrafik
ca 5% av resenärerna
ca 4 000 resor per år

260

Ny matarlinje med buss på 
väg 730 
ca 20% av resenärerna
ca 86 000 resor per år 

      * 121 000 avser antal resor utan anslutning HyltebrukLanderyd, 171 000 avser bussanslutning, varav ingår en tredjedel av resorna från 
      stråket HyltebrukGislaved.
    ** 75 000 avser antal resor med dagens linjenät och 50 000 med bussanslutning HyltebrukLanderyd. I den lägre siffran ingår att en tredjedel 
      av resorna går över i stråket TorupVärnamo.
  *** förutsätter anslutning med Hyltebruk. 

Figur 2:4. Pendling och kollektivtrafik 2015 och prognos för 2040, enligt huvudscenario. I scenariot ingår att HalmstadNässjöbanan (HNJ) har 
rus tats upp, att Hyltebruk anslutits till banan med buss eller på annat sätt, och att Europabanan har byggts med station i Värnamo som an slut
er till HNJbanan. I tabellens beräkningsunderlag ingår endast arbetspendling i kolumnen ”antal pendlare”, inte andra resenärer som åker till 
exem pel resor till skolor, service och fritidsändamål. Vid beräkning av ”antal resor per år” 2040 har övriga resenärer räknats in mot svarande 
hälften av arbets pendlarna. Genomfartsresor mellan till exempel HalmstadVärnamo/Gislaved har inte räknats in. Uppgift om antal dubbelturer 
härrör ur Hallands trafikens tidtabeller för september 2017, medan uppgift om antal resor per år 2015 kommer från Kol lek tiv trafikplan Halland 
2017 (Hallands trafiken 2016). För 2040 har antal resor per år beräknats med hänsyn till uppskattad pendlings rikt ning och förändrade mark
nads an delar till följd av omvärldsförändringar och satsningar som genomförs.
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län ka samman arbetsplatserna i Ullared med arbets-
kraft i Hylte kommun, men också tvärtom. Det finns 
förhållandevis få arbetsplatser inom service och handel 
i Hylte kommun, vilka är viktiga som så kallade in-
stegs jobb för till exempel unga och ny an län da i kom-
munen. Samtidigt har verksamheterna i Ulla red behov 
av ett större rekryteringsunderlag för sin kom pe tens-
försörjning. Omvänt har Hylte kommun ett stort ut-
bud av arbetstillfällen inom till exempel till verk nings-
industri som kan komplettera den lokala ar bets mark-
naden i Falkenbergs inland. 

Länkstråk
I utvecklingsstrategin ingår också ett antal länkstråk 
som utgör viktiga kopplingar mellan mindre orter 
utan linjetrafik och bytes punkter för kollek tiv trafik, se 
fi gur 2:3. I länk stråk en kan komp let te rings trafik och 
alter nativa mo bi li tets lös ning ar ut veck las, till exempel 
mini  buss trafik, sam åk ning, sam ord ning med skol-
skjuts ar och själv köran de fordon. På kort sikt är det 
fram för allt trafik säker het och hög framkomlighet för 
bil och cykel som är prio ri terat. Mycket viktigt är att 
ock så bytes punkt erna i stråk en håller hög stan dard, se 
ne dan under Nod er. Det ska vara bekvämt, tryggt och 
sä kert att läm na bilen eller cykeln för att åka vidare 
med kol lek tiv trafik. Se avsnitt Bilresor i kapitel 3.1.

Noder
Noder är bytes punkt er mellan olika trafikslag i stråk-
en, och viktiga för att binda samman olika delar av 
kom mun en med den snabba kollektiv trafiken. I struk-
tur bilden finns tre slags noder som har oli ka roller i 
transportsystemet: noder med rese centrum, noder med 
by tes platser och noder med håll platser.

Nod med resecentrum. I Hylte bruk och Torup möts 
flera olika linjer och ett större antal resenärer byter 
mel lan olika trafikslag. Här behöver bytes punkt erna 
ut formas som rese cent rum med utökad rese närs ser vi-
ce, med till exempel upp värmt vänt utrym me och nära-
liggande service. Det är också viktigt att an slu tan de 
gång- och cykelstråk hål ler hög standard fram till rese-
centrum, och att det finns trygg parkering för både 
cykel och bil, liksom ladd nings sta tion er för el med 
mera. Rese centrum bör ligga cent ralt och samordnas 
med övrig sam hälls- och cent rum utveckling i tätort en. 
I Hylte bruk före slås på lång sikt en fram tida järn vägs-
länk till Lan deryd längs med Nissa stig en, vilket i så 
fall medför ett nytt läge för station och rese centrum. 
Detta bör ligga så nära Bro gatan som möj ligt, så att 
gång- och cykel vägar lätt kan an slu tas till centrum, till 
exempel syd väst om Örna sko lan. Efter som en fram-
tida järn vägs länk lig ger längre fram i tiden, bör ett 
rese centrum tills vidare ut vecklas cent ralt i Hyltebruk, 
före trä des vis vid torget, vil ket i ett senare skede kan 
kny tas samman med ett nytt sta tionsläge. 

Nod med bytesplats har en viktig roll för att länka 
samman omgivande landsbygd med kollektivtrafiken 
i stråken. De är framför allt bytes punkt er mellan 

olika trafikslag och behöver vara attrak tiva och hålla 
hög standard, med till exempel trygg parkering för 
bil och cykel, ladd ningsmöjligheter, säkra över gångs-
ställen, väder skydd at väntutrymme och i möj lig aste 
mån anslutande cykel vägar. Störst är noden i Unna ryd 
där närheten till cent rum ser vicen är viktig men också 
tillgång till cykel vägar och parkering. Övriga noder 
är Kin nared, Lande ryd, Rydöbruk och Långa ryd. Här 
är också bytes funk tion en och till gäng lig het en ge nom 
anslu tan de stråk för gång- och cykel viktiga. Ut veck-
ling av bebyggelse och service bör om möjligt för stär-
kas i anslutning till bytes platserna.

Nod med hållplats. I strukturbilden redovisas sex nod-
er där hållplatser behövs i anslutning till orterna som 
lig ger längs stråk en: Brän nö  gård, Frös lida, Skärs hult, 
Boarp, Vare och Fär garyd/Nissaryd/Byås. Håll plats-
erna är vik ti ga för av- och på stigning till kol lek tiv tra-
fik för nära lig gan de be byg gel se. Utöver ovan nämn-
da noder kom mer ytter li gare håll platser be hövas för 
av- och på stig ning. Exakt var de ska ligga får den fort-
satta kol lek tivtrafik pla ne  ring en ut visa. Väder skydd 
och cykel par kering är mins ta bas standard vid alla 
håll plats er, lik som att an slu tan de gång- och cykel väg ar 
suc ces sivt byggs ut och tra fik  säkras. 

Bebyggelse
Bebyggelsen är i strukturbilden indelad i tre typer: ort-
er i stråk, länkade orter och gles bebyggelse. Denna in-
delning hänger samman med hur bebyggelsen är loka-
liserad i förhållande till stråken, vilket har bety delse 
för hur strategier för kommunikationer, bebyg gelse 
med mera bör utformas för att hela kom munen ska 
för stärkas.

Ort i stråk är tätorter, småorter eller mindre ort er13 
som ligger i eller intill huvudstråk och mindre stråk. 
Ibland går stråket rakt igenom orten som i till ex em-
pel Kinnared, eller så ligger orten en liten bit ifrån, 
som till exempel Långaryd som ligger cirka en till 
två kilo meter från själva bytesplatsen. Alla kom mun-
ens sex tätorter ligger i stråken: Hyltebruk med drygt 
4 100 invåna re, Torup med drygt 1 300, Un na ryd 
med knappt 900, och Landeryd, Rydö bruk och Kin-
na red med 340-410 invånare14. I stråken ligger ock-
så två av tre småorter, Brännögård och Lång ared med 
100-150 invånare, och fem mindre orter, Frös li da, Fär-
garyd/Nissaryd/Byås, Vare, Skärs hult och Bo arp. Ort-
erna i stråken har olika för ut sätt ning ar, men grund-
principerna för be byg gelse ut veck ling en bör vara att 
bebyggelse nära bytes punkter för kol lek tivtrafik i 
stråk en förtätas genom att ny be byg gelse i första hand 
lo kaliseras dit, och att den komp let te ras med funk-
tion er och bostadstyper som saknas, se Satsa på en 

13 Tätorter och småorter enligt SCB 2018. En tätort är enligt denna defini
tion en ort med minst 200 invånare med högst 200 meter mel lan husen. En 
småort har 50199 invånare med högst 150 meter mel lan husen. Mindre orter 
är inget vedertaget begrepp, utan ett mo di fierat urval av samlade bebyggelse
grupper med minst tio bo stä der inom max 150 meter. 
14 Befolkningssiffror för december 2018 enligt den nya tät och småorts
avgränsningen som infördes under hösten 2016. 
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stark struktur nedan. Dess utom behöver gång- och cy-
kel stråk efterhand bygga ut och trygg par ke ring för 
cy kel och bil i an slut ning till bytes platser an ord nas, se 
vi da re under Noder ovan.  

Länkade orter är småorter och mindre orter ut anför 
stråken som är viktiga mål punkterna för an slutning 
till kollek tiv trafik. Härifrån ska man på ett rela tivt 
enkelt sätt kunna ta sig med cykel, bil eller komp let-
terings trafik till närmaste nod för att byta till kol-
lek tiv trafik. Struktur bildens länkade orter är Dräng-
sered, Jällun tofta, Simmarydsnäs, Färda, Jära näs, Hal-
la böke, Ekenäs/Bexet och Fem sjö. Dräng se red är en 
små ort med cirka 100 invånare medan övriga är mind-
re orter. Ny bebyggelse i de länkade orterna ska bidra 
till att förstärka befolk nings utveckling, arbets mark-
nad, kol lek tivtrafik och service i kommunen, och bör 
i första hand lokaliseras så att den förtätar och för-
stärker den befintliga bebyggelsen istället för att sprida 
ut den. På så sätt skapas förutsättningar för framtida 
kol lek tivtrafik. Befintligt små husbestånd bör om möj-
ligt kompletteras med till exempel mark lägen het er och 
servicebostäder för att underlätta för kvar bo ende och 
möjliggöra så kallade flyttkedjor. 

Gles bebyggelse. Bebyggelsen utanför stråken och de 
länkade orterna, ligger mer för sig själv eller samlad i 
byar och är oftast väl anpassad till land skap, kultur- 
och naturmiljö. Till kommande bebyggelse bör 
anpassas till dessa kva li tet er och ska i första hand bi-
dra till att förstärka befolk nings utveck ling, arbets-
mark nad, kollektivtrafik och service i kom mun en. 
Byg gande längre ifrån orterna i stråken och de länk ade 
ort er na innebär att man inte kan räkna med sam ma 
när het till service. Å andra sidan finns andra att rak ti-
vi tets vär den på landsbygden, som till exempel ut sikt, 
ut rym me, närhet till naturen och låg bullernivå. Ge-
nom att bygga i attraktiva lägen på landsbygden på ett 
sätt som underlättar för fastboende förstärks under lag 
för kommunikationer och service i hela kom munen. 

Större åtgärder
I strukturbilden redovisas sex större åtgärder som be-
hö ver prioriteras för att förstärka kommunikationer-
na. De är indelade i tre grupper: infra struktur sats ning-
ar, kollektivtrafiksatsningar och kollektiv trafik om-
lägg ning. Utöver dessa finns ett antal andra förslag på 
åtgärder och fortsatt arbete i översiktsplanen som re-
do visas på andra ställen. De åt gärd er som redovisas 
här är de mest prioriterade i strategin. De är kopplade 
till större kostnader för investeringar och drift, och be-
hö ver i de flesta fall utredas, beslutas och finansieras 
av kommunen och andra aktörer i sam ver kan.

Infrastruktursatsningar 
Förbifart Torup. I Torup går idag tung trafik i stor-
leks ordningen 4-500 lastbilar dagligen genom sam häl-
let, bland annat förbi Torups skola och vattentäkten. 
Framför allt är det gods till och från stora verk sam-
het er i Kinna red, Brän nö gård och Hyltebruk som pas-
se rar på sin väg till och från E6 och hamnar. För att 

kunna ut veckla boen de miljön i Torup behöver ge nom-
farts tra fiken ledas förbi sam häl let, medan kol lek tiv-
trafiken ges ökat ut rym me ge nom samhället. I ut veck-
lings stra te gin ingår en förbi fart norr om Torup som 
genom förs i två etapp  er. Etapp 1 är cirka 800 meter 
lång och för binder väg ar na 150 och 728 och tra fik en 
mel lan Kinnared och E6/Fal ken berg som idag går för-
bi sko lan. Etapp 2 är cirka 1200 meter lång och för-
bin der väg ar na 728 och 26 och trafiken mellan Hylte-
bruk och E6/Falkenberg, lik som mellan Kinnared och 
E6/Halm stad vilken idag går ge nom centrum. Förbi-
farten redo visas i Karta 2 - Användning som Ut red-
nings om råde kom mu ni kation, se kapitel 3.1. Åt gärden 
ger fram för allt för bätt rad trafik säker het och miljö i 
cent ra la Torup, och är en för ut sätt ning för att kunna 
ut veck la Torup som bo en de ort.

Kollektivtrafiksatsningar
Linjetrafik HyltebrukTorupFalkenberg. En snabb 
busslinje mel lan Hyltebruk och Falkenbergs station via 
Torup är mycket angelägen för att möjlig göra arbets- 
och stu die utbyte med Falkenberg, Var berg och Stor gö-
te borg. Pendlingen be döms öka kraftigt med före sla-
gen för bin delse, från cirka 370 pendlare idag till cirka 
900 pendlare eller 182 000 resor per år till år 204015. 
Detta ger omgående under lag för linjetrafik under 
hög trafik, vilken successivt byggs ut med trafik hela 
dygnet till 204016, se figur 2:4. Åtgärden ger en kraf-
tigt för bätt rad tillgång till Göteborgsregionens arbets-
mark nad, något som är en nöd vändig förut sätt ning för 
nä rings livets kom pe tens för sörj ning och för kom mun-
ens bo ende attraktivitet. 

Linjetrafik HyltebrukKinnaredUllared. En busslinje 
mellan Hyltebruk och Ullared har en viktig roll för att 
knyta samman de kompletterande arbetsmarknaderna 
i Hyltes och Falkenbergs kommuners inland. Inled-
nings vis före slås en trafikering under högtrafik mor-
gon och kväll, som sedan kan utökas i takt med att 
resan de underlaget väx er. I dagsläget rör sig cirka 180 
pendlare i stråket, vilket ger cirka 19 000 resor per år. 
Resandet bedöms ha potential att öka till 41 000 resor 
per år 204017, se figur 2:4. 

Linjetrafik HyltebrukLanderyd. För att öka resande-
underlaget på Halmstad-Nässjö banan, till gäng lig göra 
servicen i Hyltebruk för Landeryds borna och möjlig-
göra arbets pend ling utan bil, är det viktigt att en kol-
lektiv trafik linje upp rät tas mellan Hyltebruk och Lan-
de ryd. I ett första steg före slås en trafikering som an-
passas till Krösa tågens tidtabell och högtrafik morgon 

15 Beräknat på en ökad pendling i stråket enligt figur 2:4, faktor 1,5 för 
skolelever och andra resenärer, samt en ökad marknadsandel 20152040 från 
15 till 30 procent gentemot bil. 
16 10 resenärer per enkeltur och en turtäthet på 8 dubbelturer 2015, 
utbyggt till 2025 dubbelturer 2040 med 1520 resenärer per enkeltur. 
Hallandstrafiken har på kommunens begäran ut rett en even tuell busslinje 
HyltebrukFalkenberg, där man gjorde be döm ning en att underlaget var för 
litet. Det underlag man använde var base rades på totalt 55 pendlare, i vilket 
inte ingick vidare pendling mot Stor göteborg, Varberg och Falkenbergs omland 
eller övriga rese när er. Hallandstrafiken 2013.
17 Beräknat på en ökad pendling i stråket enligt figur 2:4, faktor 1,5 för 
skolelever och andra resenärer, samt en marknadsandel som 20152040 ökar 
från 15 till 30 procent gentemot bil. 



23 (260)

och kväll, och kam panjer för ökat resande i samband 
med detta. Med en buss förbindelse som länkar sam-
man Hyl te bruk med Halm stad-Nässjö banan mot Vär-
namo, bedöms an talet kollek tiv trafik resor per år öka 
till cirka 86 000 i slutet av plan perioden. Åt gärd en 
bedöms vara nöd vän dig för att öka resande under laget 
för banan. 

Kollektivtrafikomläggning 
Från väg till järnväg HyltebrukTorupHalm stad. Ge-
nom att föra över kollektivtrafiken mellan Halm stad 
och Hyltebruk från väg till befintlig järn väg, kan res-
tiderna mot Halmstad och Öresunds regi onen kort as 
påtagligt, och andelen som väljer kollektivtrafik istäl-
let för bil minskas. Detta ger i sin tur minskad klimat- 
och miljöpåverkan och färre dödade och ska da de i 
tra fiken18. Busstrafiken mellan Hyltebruk och Halm-
stad har idag 325 000 resenärer per år19, vil ket be-
döms öka till 535 000 till 204020. Till detta kom mer 
de cirka 63 000 resenärer som idag reser med Krösa-
tåg en inom Halm stads och Hylte kom muner21. Detta 
bör ge under lag för unge fär samma turtäthet som med 
dag ens buss under senare delen av plan peri oden22. 
Om lägg ningen kan kräva investeringar i ban stan dard 
och tåg. Se även av snitt Samband med regionala struk-
tur er nedan.

Samband med regionala strukturer
Systemanalys. I den regionala systemanalys23 som ta-
gits fram i arbetet med infra struk turplanen, identi fie-
ras åtta regionala stråk, se figur 2:5. Stråket Halm-
stad/Falken berg-Jön köping motsvarar stråken Hylte-
bruk-Halmstad, Hylte bruk-Gislaved, Hyltebruk-Fal-
ken berg och Torup-Vär na mo i struk tur bilden för Hyl-
te, se figur 2:3.

Trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikför-
sörj nings programmet24 som tar sin utgångspunkt i da-
gens kollektivtrafik, identi fie rar endast ett av dessa 
stråk: Hyltebruk-Halmstad, se figur 2:6. Detta klassas 
jämte Västkuststråket som ett mycket starkt kol lek tiv-
trafikstråk i programmet. I Halland är de nord-syd liga 
för bin del ser na starka, vilket fått till följd att kopp ling-
ar till Små lands länen sak nas helt i pro gram met, in klu-
si ve stråk et Hylte bruk-Gisla ved och Torup-Vär na mo, 
båda vik ti ga i Hyltes ut veck lings stra tegi, se figur 2:3. 
Även det för Hylte strate giskt mycket viktiga stråk et 
Hyltebruk-Falken berg mot Väst kust banan och Stor gö-
te borg sak nas, lik som stråk et Hylte bruk-Ulla red, som 
be döms ha stor betydelse för dea regionala arbets-
mark nads rela tion er na i inlandet, se Trans port sam band 
ovan. Dessa för Hylte viktiga stråk är illust re rade med 

18 Se till exempel Regeringskansliet 2017b. 
19 Hallandstrafiken 2017.
20 Beräknat på en ökad pendling i stråket enligt figur 2:4, faktor 1,5 för 
skolelever och andra resenärer, samt en ökad marknadsandel från 30 till 40 
procent gentemot bil. 
21 Hallandstrafiken 2017.
22 4045 resenärer per enkeltur och en turtäthet på 3035 dubbel turer.
23 Transportsystem för en hållbar regio nal utveckling Halland 2035, Region 
Hal land 2016b. 
24 Kollek tivtrafik för en hållbar regional utveckling Halland 2035, Region 
Halland 2016a.

Figur 2:5. Åtta regionala stråk i Halland enligt den regionala system
analysen för transportsystemet (Region Halland 2016b). Det blå 
stråket Halmstad/FalkenbergJönköping berör Hylte kommun. 

Figur 2:6. De regionala kollektivtrafikstråken 2016, enligt Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Halland 20162019 (Region Halland 
2016a). Denna har kompletterats med framtida regionala stråk vik
tiga för Hylte kommun (streckade linjer). I stråket HylteJönköping 
ingår både To rupVärnamo och HyltebrukGislaved.
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streck ade linjer i figur 2:6. I Trafik för sörj nings pro-
gram met anges vi da re att be folk nings underlaget och 
be fint lig arbets pend ling i de hal ländska orterna längs 
Halm stad-Näs sjö banan inte motiverar att bedriva tåg-
tra fik för vardags resande25, och att det så ska förbli. I 
detta ställ nings ta gande vägs inte den ge nerellt ökade 
rör lig heten in, el ler det faktum att tågets kortare restid 
ger po ten tiellt ökade marknads an del ar gentemot mot 
bil en, med ökat kollek tiv trafik resande som följd. Ba-
nan mel lan Halmstad och Hylte bruk finns redan idag 
och Hylte kommun anser att överföring av kollektiv-
tra fik från väg till järn väg för kol lek tiv trafiken i detta 
myck et starka stråk på allvar bör över vägas för en 
lång sik tigt håll bar trafik för sörj ning. 

Satsa på en stark struktur
Utveckla enligt strukturbilden. När åtgärder görs för 
att förstärka stråken och dess länkar, kortas restiderna 
även för de delar som ligger längre ifrån stråken, vilket 
ökar möjligheterna för kvarboende och inflyttning i 
hela kommun en. Genom att utveckla infrastruktur och 
bebyggelse i enlighet med struktur bilden, skapas bättre 
förutsättningar inte bara för orterna i stråken utan 
också för länkade orter och om givande landsbygd. 

Prioritera standarden i stråken. En attraktiv kol lek tiv-
trafik behöver ha god fram kom lighet, hög tur tät het 
och samordnade tid tabeller för att fungera för ar bets-
pendling. Bytespunkterna behöver vara att raktiva och 
det ska vara tryggt och enkelt att byta trans port slag. 
Väg- och banstandard har stor betydelse för effektiva 
kommunikationer i stråk en, och här kan prio rite ring-
ar behöva göras mel lan till exempel olika vägar. Sam-

25 Här behöver de sammanlagda pendlingsflödena längs banan och Nissa
stigen vägas in, inte bara mellan de enskilda orterna, och inkludera också de 
resor som fortsätter på Västkustbanan, idag och med ökad rörlighet och ökade 
marknadsandelar. 

finansiering av extra angelägna åtgärder i trans port-
systemet kan bli nöd vändig för att skynda på ut veck-
lingen.

Gör bytespunkterna attraktiva. Bilen spelar en stor 
roll för möjligheten att bo på landet och kommer att 

göra det även fortsättningsvis. Med attraktiva by tes-
punkter till kollektivtrafiken i stråken, behöver man 
inte ta bilen hela resan, och andel en körda mil kan 
minska totalt sett. På så sätt kan be byg gel se på lands-
bygden förstärka kollek tiv trafik under lagen i stråk en 
och hela kommunen får till gång till en större ar bets-
marknad vilket ökar boende attrak tivi teten, se kapitel 
4 Attraktiva boende- och livs miljöer, och 3 Effektiva 
kommunikationer.

Förstärk resandeunderlagen. För att kollektivtrafiken 
ska vara långsiktigt bärkraftig, är det nödvändigt att 
satsa offensivt och mål medvetet på att förbättra re-
san de underlagen. Ju fler som använder kollektiv tra-
fik en desto högre kan standarden bli. Bostäder behö-
ver byggas i anslut ning till bytespunkterna, men det 
handlar också om att få fler att använda kol lek tiv tra-
fiken istället för bil för längre resor. Investeringar be-
höver också göras för att utveckla centrum- och ute-
mil jöer i anslutning till bytes punkter, och attraktiva 
stråk nära lägen för bo ende kan behöva utvecklas och 
marknadsföras.

Lokalisera ny bebyggelse till stråken. Merparten av 
ny tillkomna bostäder och annan bebyggelse bör loka-
li seras till stråkens knutpunkter och noder, för att 
över siktsplanens intentioner ska uppnås, se kapitel 2.2 
Be folk ningsscenarier. Fokus bör ligga på att planera 
för bostadsbyggande i områden som redan idag kan 
er bjuda tillräckligt bra service med en god eller ut-
veck lingsbar kollektivtrafik där snabb pendling till de 

Figur 2:7. Nissastigen nu och då. Nissastigen (väg 26) har i alla tider varit en pulsåder genom kommunen. Till vänster: Väg 26 söder om Torup, 
foto Hylte kommun Pernilla Jacobsson. Till höger: Nissastigen genom Hyltebruk på 1930talet, nu Gamla Nissastigen, äldre vykort.
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Övergripande planeringsinriktning - Strukturbild
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Prioritera utvecklingen av starka stråk enligt strukturbilden för att tillgängliggöra en större arbets marknad, korta 

res och leveranstider för resor och transporter och minska miljöbelastningen till följd av ökande transporter. 
§	Förstärk resandeunderlagen genom att utveckla attraktiva boende och centrummiljöer i enlighet med utvecklings

strategin. Lokalisera merparten av ny bebyggelse till stråkens noder och förstärk landsbygden genom attraktiva 
länkar i stråken. 

§	Bygg tätare, komplettera och förnya befintlig bebyggelse för att korta avstånden och utveckla attrak ti viteten i be
fintliga miljöer.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Strukturbild
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.2 Utvecklingsstrategi - vägledning till karta 1, enligt följande:
§	G1 LOKALISERING NY BEBYGGELSE: Lokalisering
§	HUVUDSTRÅK
§	MINDRE STRÅK
§	LÄNKSTRÅK
§	NOD MED RESECENTRUM
§	NOD MED BYTESPUNKT
§	NOD MED HÅLLPLATS
§	ORT I STRÅK
§	LÄNKAD ORT
§	GLES BEBYGGELSE
§	INFRASTRUKTURSATSNING
§	KOLLEKTIVTRAFIKSATSNING
§	KOLLEKTIVTRAFIKOMLÄGGNING

Nationella och mellankommunala intressen - Strukturbild
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Strukturbild
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

sto ra arbetsmarknadsregionerna kan erbjudas. Byg-
gan de längre ifrån stråken och dess länkade orter, in-
ne bär att man inte kan räkna med samma närhet till 
ser vice, men kan vara attraktivt av andra skäl.

Bygg tätare och närmare. Genom att bygga tätare 
och närmare service och kollektivtrafik, minskar av-
stånd en mellan olika funktioner och tillgängligheten 
ökar. Det underlättar för kollektivresande, cykling 
och gång, och gör de tekniska försörjningssystemen 
mer effektiva och robusta. En tätare bebyggelse leder 
också till att offentliga rum blir mer levande. Vad som 
upp fattas som tätt är olika på olika platser och från 

person till person. Utgångspunkterna för all bebyg-
gelse planering bör vara den unika platsens förut sätt-
ning ar och identitet, så att de kvaliteter som gör ett 
om råde attraktivt inte byggs bort. 

Komplettera och förnya befintlig bebyggelse. Komp-
let tera hellre befintliga centrum- och bostadsområden 
med funktioner och bebyggelsetyper som saknas, än 
att bygga helt nya områden. På så sätt blir be byg gel-
sen mindre utspridd, men också mer komplett och 
uppblandad. Det blir lättare att göra enstaka bostads-
till skott och bebyggelsen kan utvecklas successivt i 
takt med efterfrågan.  
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2.2 Befolkningsscenarier
Förutsättningar för att växa
Koncentration. Det finns ett tydligt samband mellan 
tillväxt och be folk ningsstorlek. Befolkningen i Sverige 
har under lång tid koncentrerats till storstadsområden, 
där arbets mark nad och sysselsättningsutbud varit stort 
och varie rat.1

Befolkningstillväxt. Efter den befolkningsnedgång som 
drabbat Hylte och många andra kommuner un der 
lång tid till följd av den urbanisering och stor stads-
kon centrationen som pågår2, har befolk ningen i Hylte 
ökat kraftigt under 2014-2016, till cirka 11 000 in-
vå na re 20163. Ök ning en beror till viss del på födelse -
över skott, men framför allt på stor mottagning av 
nyanlända. Det är viktigt för kommunen att ha en viss 
be folk nings tillväxt för att kunna upprätthålla och ut-
veck la servicen till dem som bor och verkar i kom-
mun  en. Av görande för den fortsatta be folknings ut-
veck ling en kom mer vara hur bra vi blir på att skapa 

1 Tillväxtanalys 2011.
2 Inriktning till ÖP, Hylte kommun 2012.
3 SCB 2017.

för ut sätt ning ar för att behålla gamla och nya Hylte-
bor, och hur väl vi lyckas attrahera nya invånare till 
kom munen. 

Attraktivitet. Den enskilt viktigaste attraktivitets fak-
torn är möj lig heten att kunna nå ett rikt utbud av ar-
bets- och ut veck  lingsmöjligheter. Genom det nya ar-
bets livets möj lig heter (se av snitt 2.1) och ut veck ling av 
en stark struk tur enligt strukturbild en, kan för ut sätt-
ningar ska pas för en långsiktigt högre befolk nings till-
växt än vad som varit möjligt hittills. Hur stor den-
na blir beror på hur kraft fullt och hur snabbt vi age-
rar, men också på olika omvärldsfaktorer som vi har 
svårare att styra.

Långsiktig befolkningstillväxt
Befolkningsmål. Syftet med att formulera planerings-
mål för be folk ningsutvecklingen är att kunna göra 
bedömningar av hur många bostäder som kan behöva 
byggas och vil ken beredskap i övrigt som be hövs för 
att nå önskad ut veckling. I översiktsplanen föreslås tre 
sce narier för fort satta be folk ningsutvecklingen som 
byg ger på sats ningar enligt strukturbilden: ett huvud-
sce  na rio, ett mer offensivt alternativscenario och ett 
visions sce na rio. Utöver detta redovisas ett noll scena-

Figur 2:8. Befolkningsutveckling i Hylte kommun mellan 19902016 och befolkningsscenarier för 20172040, överst som diagram över antal 
in  vånare, mitten som diagram över procentuell förändring och underst som tabell. I verkligen varierar befolkningsutvecklingen betydligt mer 
än i de teoretiska scenarierna. Se också Inriktning för arbetet med ny översiktsplan, Hylte kommun 2016b, avsnitt Befolkning.

HYLTE KOMMUN Nollscenario Huvudscenario Alternativscenario Visionsscenario

Befolkning 2016 11 000 personer 11 000 personer 11 000 personer 11 000 personer

Befolkningens tillväxttakt 2040 0,1 procent per år 0,5 procent per år 0,9 procent per år 1,5 procent per år

Genomsnittlig befolkningstillväxt 20172040 0,2 procent per år 0,4 procent per år 0,9 procent per år 1,5 procent per år

Antal invånare 2040 10 500 personer 12 000 personer 13 200 personer 15 000 personer

Befolkningsökning 20172040 500 personer 1 000 personer 2 200 personer 4 000 personer

Genomsnittlig befolkningsökning 20172040 20 personer per år 40 personer per år 90 personer per år 170 personer per år

Antal nya bostäder till 2040 - 220 bostäder 470 bostäder 1 020 bostäder 1 820 bostäder

Genomsnittligt bostadstillskott 20172040 10 bostäder per år 20 bostäder per år 45 bostäder per år 75 bostäder per år
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Övergripande planeringsinriktning - Befolkningsscenarier
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Använd en långsiktig befolkningsutveckling på cirka 0,5 procent per år och en befolkningstillväxt med cirka 1000 

personer till år 2040, som utgångspunkt vid planering, byggande och serviceutbyggnad.
§	Planera för ett bostadstillskott om cirka 470 bostäder till år 2040. Av dessa bör merparten byg gas i stråkens noder 

och länkade orter.

Nationella och mellankommunala intressen - Befolkningsscenarier
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

rio, som repre senterar bedömd befolknings utveckling 
om över sikts planens intentioner inte genomförs. 

Huvudscenario. Som mål för befolkningsutveck lingen 
i Hylte siktar planeringen på en befolkningstillväxt på 
cirka 0,5 procent per år i slutet av planperioden. Det 
innebär ett invånarantal i kommunen på ca 12 000 år 
2040, en ökning med drygt 1 000 personer jämfört 
med idag. Som jämförelse har Halm stad haft en ge-
nom snittlig befolkningstillväxt på 1,0 procent per år, 
Falkenberg 0,8 och Ljungby 0,2 under de senaste tio 
åren (2005-2015). Huvud scena riot för utsätter kraft-
fulla satsningar på framför allt kol lek tiv trafik, infra-
struktur och byg gande av bostäder i strategiska lägen.

Alternativscenario. Vid ett offensivare sce nario ökar 
befolkningen med cirka 2 200 personer under period-
en, vilket innebär en befolkningstillväxt på cirka 0,9 
procent per år 2040. Scenariot förutsätter att de sats-
ningar som görs kommer till stånd omgående och där-
igenom ger ett mer positivt utfall, till exempel att fler 
unga och nyanlända stannar i kommunen, att före tag-
en får lättare att rekrytera och att fler väljer att bo sät-
ta sig i kommunen.

Visionsscenario. I det mest visionära scenariot ökar 
be folkningen i kommunen med cirka 4 000 personer 
under period en, vilket innebär en befolkningstillväxt 
på cirka 1,5 procent per år 2040. Detta scenario för ut-
sätter, ut över satsningar enligt huvud- och alternativ-
scena rier na, att också Halmstad, som Hylte har den 
starkaste arbetsmarknadsrelationen till, utvecklas 
kraf tigt under pe ri od en och inte kan tillhandahålla bo-
stä der i den omfattning, den takt och till de priser som 
efter frågas.

Nollscenario. Om inga förändringar görs i inrikt ning-
en för den fysiska planeringen, beräknas befolk nings-
till växten fortsätta sjunka något i det långa pers pek-
tiv et, efter en kraftigare utflyttning av ny anlända än i 
huvud scenariot. Befolknings utveck lingen bedöms då 
landa på cirka minus 0,1 år. Det inne bär ett invånar-
antal i kommunen på cirka 10 400 personer år 2040, 
vilket är en minskning med cirka 500 personer jämfört 
med år 2016. 

Bostadsbehov. Med en ökande befolkning behövs ett 
tillskott av bostäder, motsvarande cirka 480 i huvud-
scenariot, cirka 1 020 i alternativscenariot eller cirka 

1 820 i visionsscenariot, räk nat på 2,2 per son er per 
bostad, se figur 2:8. Utöver bostäder be hö ver skolor 
och annan service byggas ut. Om sats ning ar enligt 
över sikts plan ens intentioner uteblir enligt noll scena ri-
ot, be döms befolk ningen istället minska något, vilket 
skulle ge ett över skott på cirka 210 bo städer till år 
2040. Se vidare kapitel 4.3 Bostadsutveckling.

Andelen äldre växer mest. Medellivslängden har ökat 
kraftigt på ett par generationer och hälsan har för-
bätt rats radikalt. Det innebär att andelen äldre ökar 
i snabb takt, vilket förstärks i Hylte av en redan hög 
livs längd, god hälsa och färre unga4. Med dagens ut-
veck ling (nollscenariot) kommer andelen invånare som 
är under 65 år att utgöra 75 procent av befolk ning en 
år 2040, jämfört med 79 procent 2017. Med plan för-
slag ets kraftfulla satsningar på infrastruktur, rik  tat bo-
stads byggande och andra åtgärder som ökar möj lig-
het erna att bo i Hylte och pendla till arbeten i en stör-
re arbetsmarknadsregion, bedöms andelen invå nare 
under 65 istället utgöra cirka 78 pro cent av be folk-
ning en år 2040 (målscenariot).

4 Se Inriktning, Hylte kommun 2016b.

Figur 2:9. Tabell över andel av befolkningen för olika åldersgrupper 
med nuvarande utveckling. Prognosen (efter strecket) har beräknats 
med utgångspunkt från SCB:s prognos för riket, relaterat till Hyltes 
genomsnittliga fördelning under de senaste fem åren. Källa SCB.
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Väg 26 och HalmstadNässjöbanan mellan Spenshult och Fröslida. Foto: Hylte kommun Pernilla Jacobsson.
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3. Effektiva kommunikationer
Betydelsen av effektiva och hållbara kommunikationer för att förflytta oss, transportera varor 
och föra över olika slags information, kan inte överskattas i dagens samhälle. Genom att 
under lätta för effektiva och hållbara resor och trans porter når vi en större arbetsmarknad och 
det blir lättare för män niskor att hitta rätt jobb och för företag att hitta rätt kompetens och 
klara allt kortare leverans tider. Tillgång till högkvalitativt bredband som gör det möjligt att föra 
över stora mängd er data och att mötas digitalt, minskar behovet av fysiska förflyttningar. En 
framsynt planering för att förstärka och effek ti visera kommunikationerna är därför en grund
förutsätt ning för kommunens attraktivitet och utveckling på lång sikt.

3.1 Resor och transporter
Ett hållbart transportsystem
Ökad rörlighet. Transporter består av människor och 
gods i rörelse, en rörlighet som ökar i takt med glo ba-
li seringen. Män nisk or reser längre till arbete och ut-
bild ning och företagen letar allt längre bort efter rätt 
kom pe tens till sina verk samheter. På samma sätt ökar 
också bety delsen av gods transporter både för före tag-
ens kon kur rens kraft och för privat person ers till gång 
till livs me del och konsumtionsvaror. Trans port system 
som under lättar rörligheten för män niskor och varor 
är idag av gö rande för tillgången till större arbets mark-
nad er, möj ligheten att välja var man vill bo och för 
närings livets utveckling. 

Miljöpåverkan. Samtidigt som vi är beroende av ökad 
rör lig het, är transport sektorns på ver kan på miljö och 
hälsa stor. Vägtrafikens avgas ut släpp på verkar na turen 
genom utsläpp av försu ran de, gödande och ozon bil-
dan de ämnen, och män nisk ors hälsa påverkas av par-
tik lar och buller. För bränning av fossila bränslen som 
ben sin och diesel ger utsläpp av koldioxid vilket bi drar 
till växthus effekt en och en negativ klimat på ver kan.1 
In rikes resor och transporter står för 32 procent av 
Sve riges to tala utsläpp av växt hus gaser, och av dessa 
står bil tra fiken för 94 pro cent2. I Halland står trans-
port erna för så mycket som nästan hälften av kol di-
oxid utsläppen3. 

Omställning. Teknisk utveckling av fordon och miljö-
vänligare driv medel har stor poten tial för att minska 
trans port ernas miljöpåverkan och fossil beroende, 
men kommer inte att räcka för att nå klimat målen, på 
grund av transportmängderna och transportsektorns 
stora andel av utsläppen4. Det krävs där för en större 
om ställ ning av trans portsystemen, med ändrade res-
vanor och en sam hälls pla ne ring som un der lättar för 
mins kat resan de i egen bil och över flytt ning av person-
resor och gods trans porter till mer miljö vän li ga trans-
port sätt5. 

1 Se till exempel Naturvårdsverket 2017d och Transportstyrelsen 2017a.
2 År 2015, Naturvårdsverket 2017bc, se även kapitel 2.1.
3 I Halland 46 procent, Regionfakta 2017.
4 Trafikverket 2012a.
5 Naturvårdsverket 2015c och Trafikverket 2012a.

Hållbar mobilitet. Denna omställning till vad som 
bru kar kallas för håll bar mo bi li tet, hand lar både om 
att minska efter frågan på trans porter och att göra de 
trans porter som behövs så lite miljö stö ran de som möj-
ligt. Vilka åt gärder som behövs ser olika ut beroende 
på var man befinner sig och hur för ut sätt ningarna ser 
ut, men in riktningen är den sam ma: att minska behovet 
av transporter, att flytta över till mer miljövänliga 
trans portmedel och att förbättra transportsystemen på 
olika sätt, genom till exempel effektivare fordon, ökad 
säker het, bullerminskning och användning av alter na-
tiva drivmedel.6

Trafiksäkerhet. Trafiken påverkar också människors 
livssituation i fråga om trygghet och säkerhet. Det är 
viktigt att resor och trans porter kan ske utan att män-
niskor skadas eller dödas i trafiken. Utgångs punkten 
för allt trafiksäker hets arbete i Sverige är Noll vi sion-
en7, som siktar på att ingen ska dödas eller ska das all-
varligt i trafiken. Det ska vara lätt att göra rätt i tra-
fik en och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, 
ga tor och fordon behöver därför anpassas och ut for-
mas efter människans förutsättningar. Sedan Noll vi-
sion en an togs har antalet döda i trafiken halve rats, 
och ligger idag på drygt 250 personer per år i Sverige 
och cirka 5-10 per son er i Halland8. De trafik olyckor 
som har rap  por te rats in i Halland de senaste tio åren 
är kon cent re ra de till två typer av olycksplatser, utöver 
vid trafikplatser på motor väg: inom tät ort och vid 
större kors nings punkter på lands vägar9. 

Övergripande mål för transportplaneringen
Mål för hållbara transporter. Transportplaneringen 
styrs av en mängd mål på olika nivåer, med utgångs-
punkt från internationella åtagan den som Agenda 
2030 och klimatavtalet från Paris, till nationella mål 
som det klimat politiska ram verket, de na tio nel la mil-
jö kva li tets målen och de trans port politiska målen. Åt-
gärd er i trans port infrastrukturen styrs också mer di-
rekt av den natio nella trans port system plane ringen. 

6 Naturvårdsverket 2015c.
7 Antagen av Riksdagen 1997. Den 1 september 2016 fattade regeringen 
beslut om en nystart för Nollvisionen och ett intensifierat arbete för trafik
säkerheten i Sverige, se Regeringskansliet 2017c.
8 12 dödade och 106 skadade under 2018 i Halland, se Transportstyrelsen 
2019a.
9 Region Halland 2016b.
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Agenda 203010. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030 på ver-
kas trans port planeringen framför allt av 
mål 9 om att bygga en ”till förlitlig, håll-
bar och motstånds kraf tig infra struktur 

av hög kvalitet, inklusive regional och gräns över skri-
dande infrastruktur, för att stödja eko no misk utveck-
ling och människors välbefinnande, med fokus på eko-
nomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla”. I 
Sve rige ligger fokus på hållbarhets aspekt erna i de oli-
ka trafikslagen. Det andra målet som i högsta grad be-
rör trans port planeringen är mål 13 om att ”vidta 
ome delbara åt gärd er för att be käm pa kli mat föränd-
ring  arna och dess konsekvenser”. Här in går bland 
annat planerings åtgärder och åt gärd er mot ut släpp av 
växt husgaser och använd ning en av fos sila bränslen.

Klimatavtalet från Paris11 innebär att 
den globala temperaturökningen ska hål-
las långt under två grader, och att de glo-
bala ut släppen ska ner till noll un der 

andra halvan av detta århundrade. Varje land ska ta 
fram en klimatplan, där ambitionerna successivt höjs. 
Trans portsektorn som står för stora andel av ut släpp-
en berörs i hög grad av klimatavtalet.

Nationella mål
Det klimatpolitiska ramverket12 som ut-
går från Parisavtalet, innebär bland an-
nat att utsläppen i Sverige från inrikes 
trans porter (utom inrikes flyg13) senast 
2030 ska mins ka med minst 70 procent 
jämfört med 2010, så att det långsiktiga, 
tidssatta målet att Sverige senast år 2045 

inte ska ha några nettoutsläpp alls. En ny klimatlag 
som har trätt i kraft i januari 2018 reglerar bland an-
nat planerings- och uppföljningssystem med årli ga 
klimat redovisningar och klimatpolitiska hand lings-
planer. 

Miljö kva li tets målen14. Resande och transporter berör 
framför allt fyra av de nationella miljömålen: 

Be gräns ad kli mat påverkan. Förbränning 
av fossila bräns len står för det största bi-
draget till växthuseffekten. Utsläppen av 
växthus gaser leder till en förstärkning av 
växthuseffekten vilket gör att kli mat et 

förändras och att jordens medeltempe ra tur sti ger. In-
rikes transporter svarar för drygt en tredje del av Sveri-
ges totala utsläpp av växthusgaser15.

10 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
11 Regeringskansliet 2017b, FN 2017a.
12 Regeringskansliet 2017e och SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
13 Flyget ingår i EU:s system för handel med utsläpps rätter, medan övriga 
transporter istället kommer att om fattas av EU:s ansvars för del nings för ordning.
14 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.
15 33,7 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.

Frisk luft. Slitage på vägar och bilar för-
orenar luften, och den största källan till 
höga halter av grova partiklar är trafik-
en. Partiklarna kommer från slitage av 
vägbeläggning, bromsar, däck och sand.

Bara naturlig försurning. Förbränning 
av fossila bränslen för transporter ger 
utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider 
och ammoniak, vilka är de ämnen som 
främst orsakar försurning. 

God bebyggd miljö. Trafik är den i sär-
klass största orsaken till förekomsten av 
buller. Transportinfrastruktur som vägar 
och järnvägar blir ofta barriärer både 
för människor och för djur och växter. 

Nationellt mål för förnybar energi16. Re-
geringens mål sätt ning är att Sve rige på 
sikt ska ha ett energi system som baseras 
på 100 procent för ny bar energi. Målet 
till år 2020 är att andelen förnybar en-
ergi inom trans port sek torn ska vara 
minst tio pro cent.

De transportpolitiska målen17 visar de 
prio ri terade områdena inom den statliga 
transport poli tik en. De är en utgångs-
punkt för alla åtgärder inom trans port-
om rådet. Målen be står av ett övergri-
pan de mål, ett funktionsmål och ett 
hän syns mål. Det övergripande mål et för 

transport po litiken är att säkerställa en sam hälls eko-
no miskt effek tiv och lång siktigt hållbar trans port för-
sörjning för med bor gare och näringsliv i hela landet. 
Funktionsmålet handlar om att skapa till gänglighet 
till resor och trans porter. Trans port sys temets utform-
ning, funktion och använd ning ska med verka till att 
ge alla en grund läggande till gänglig het med god kva-
litet och använd barhet, samt bidra till ut veck lings-
kraft i hela landet. Sam ti digt ska trans port sys tem et 
vara jämställt, det vill säga lik vär digt svara mot kvin-
nors respektive mäns trans port behov. Hän syns målet 
hand lar om säkerhet, miljö och hälsa. Trans port sys-
tem ets utformning, funktion och använd ning ska an-
passas så att ingen dödas eller ska das all var ligt. Det 
ska också bidra till att miljö kva li tets mål en uppnås 
och till ökad hälsa.

Förslag till nationell plan för  
transportsystemet 2014–2025
Remissversion 2013-06-14

Nationell plan för transportsystemet18 är 
en ekonomisk plan för transport system-
et och består av huvudrapport, under-
lags rapporter och länskartor. I förslaget 
till nationell plan för 2018-2029 ingår 
ombyggnad av Halmstad resecentrum, 
för att underlätta byten mellan tåg, regi-

on bussar och lokalbussar19. 

16 Proposition 2008/09:163.
17 Proposition 1997/98:56, proposition 2008/09:93. För översikts planens 
påverkan på de transportpolitiska målen, se kapitel 10.2.
18 Trafikverket 2017c.
19 Trafikverket 2016e.
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Figur 3:1. Buss 400 mellan Halmstad och Hyltebruk, och Krösatåget vid Kilån. Foto: Frank Pers son, omnibuss.se och Bildbyrån AÖ.

en regional systemanalys för 
transportsystemet – oktober 2016

Transportsystem för en  
hållbar regional utveckling – 

Halland 2035

Regional infrastrukturplanering. Åt-
gärds plan för den regionala infra struk-
turen tas fram var fjärde år, och om fat-
tar bland annat regionala vägar, cy kel-
vägar, hållplatser, rese centrum och 
trafik  säker het. Gällande plan24 be hand-
lar åtgärder som ska prioriteras under 

2014-2025. Arbete med inriktning inför nästa åtgärds-
plan 2018-2029 pågår. I den system analys25 som tagits 
fram, pe kas kuststråkets centrala roll för hela Hal-
lands trans portsystem ut. Vikten av att fort satt för-
bätt  ra förut sättningarna för att öka andelen kol lek tiv-
trafik och gods transporter på järnväg betonas, liksom 
be hovet av andra typer av åtgärder, såsom utbyggnad 
och för bätt ringar av bytespunkter och resecentrum för 
att kol lek tivtrafiken ska kunna utvecklas positivt.

Kollektivtrafik för en 
hållbar regional utveckling 

 Halland 2035

regionalt trafikförsörjnings- 
program för halland 2016-2019

Regional kollektivtrafikplanering. I tra-
fik för sörj nings program met26 formu le ras 
det övergripande målet för kollektiv tra-
fiken i Halland: Kollektiv trafiken i Hal-
land ska bidra till hög att rak tivitet och 
en håll bar samhälls utveck ling. Målet 
visar hur nära kollektivtra fik en är för-

24 Region Halland 2014a.
25 Regional systemanalys för transportsystemet, Region Halland 2016b.
26 Trafikförsörjningsprogram, Region Halland 2016a.

Lokala och regionala mål

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Tillväxtstrategi för Halland 
2014-2020

strategiska val och prioriteringar 
för regional tillväxtpolitik i halland 
KOMPLETTERAD VERSION, ÅR 2015

Regional tillväxtstrategi20 bygger på ut-
veck lings strategin21 och har det över gri-
pande målet att: Halland ska vara en 
mer attraktiv, inkluderande och kon kur-
rens kraftig region år 2020 än år 2014. 
Det första del målet om hög att rak tivitet 
berör god tillgäng lighet, vilket ska nås 

bland annat genom re gion för sto ring22, sam ver kande 
infra struktur-, kol lek tiv trafik-, bebyggelse- och sam-
hälls planering, en kol dioxid neutral ekonomi och fos-
sil obe roende trans port er samt genom att utgå från 
lång sik tiga behov för att stär ka näringslivet.

Regional 
klimat- och energistrategi 
Meddelande 2010: 10

Regional energi och klimatstrategi23. 
Långsiktig vision är bland annat att den 
förnybara en ergin sva rar för hu vuddelen 
av energi till förseln, och att kol lek tiv tra-
fifik, gods trafifik på järn väg och sjöfart 
står för en bety dan de del av trafi fiken. 
Kli mat- och energi frågorna ska också 

vara en självklar del av all sam hälls plane ringen.

20 Region Halland 2015d.
21 Region Halland 2005a.
22 Det vill säga förstoring av arbetsmarknadsregionen.
23 Länsstyrelsen Hallands län 2010.
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enat med sam hälls utveckling i stort och att kollektiv-
trafiken i sig inte är ett mål utan ett verktyg. Mål et för 
den opera tiva och mer kort siktiga ut veck ling en av kol-
lek tiv tra fiken i Halland är: Res andet med kol lek tiv tra-
fik ska öka och vara att rak tivt. Utifrån de stra te giska 
val och prio ri te ringar som görs i program met, tas var-
je år en kol lek tiv tra fik plan fram, där mål upp fyll nad 
och åt gärd er i kollek tiv trafik nätet redo vi sas. Inne va-
rande plan27 sträcker sig 2017-2019.

Regional cykelplan för Halland 
2015-2025

Regional cykelplan28. Som en del i ge-
nom  förandet av den regionala infra-
struk tur planen, har en regional cy kel-
plan 2015-2025 tagits fram, med ut-
gångs punkt en att man både ska kunna 
och vilja cykla i Halland. Målsättningen 
är: Ökad andel cykelresor i Hal land till 

år 2025, vilket kräver överflyttning från andra tra fik-
slag framför allt på kortare sträckor. Bra och säker 
infra struktur för cykel är en förut sätt ning för ökad 
cyk ling i Halland, men det behövs också komp let te-
ran de åtgärder i form av bete ende på ver kande insatser

27 Kollektivtrafikplan, Hallandstrafiken 2016.
28 Region Halland 2015a.

för att fler ska välja cykel som färd medel istället för 
andra alternativ. Två objekt i Hylte kommun ligger 
i planen till 2025, dels en ny bro i Kinnared, dels 
komplettering med en länk som kopplar samman 
befintliga cykelvägar i Torup. 

Energi- och klimatstrategi 
för Hylte kommun 

Antagen KF §70, 2008-11-27

1

Kommunal energi och klimatstrategi29. 
Enligt lagen om kom mu nal energi plane-
ring30 ska varje kom mun ha en ak tu ell 
plan för tillförsel, distri bu tion och an-
vänd ning av energi. I kom mun ens ener-
gi- och klimat stra tegi for mu leras elva 
övergripande mål för att Hylte ska bli en 

fossilbränslefri kommun på lång sikt, och där ige nom 
minska påverkan på klimatet. En upp följning gjordes 
201431. De mål som di rekt berör kommunikations-
frågorna i över sikts planen är:

§	Energistrategiska frågor ska ha en framstående roll i 
kommunens planering

§	Öka antalet resenärer med kollektivtrafiken med 50 
procent mellan åren 2000-2010

29 Hylte kommun 2008a.
30 SFS 1977:439.
31 Hylte kommun 2014a.
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Figur 3:3 (nedan). Orter i Hylte kommun och i grannkommunerna 
2015, där Hylte borna framför allt arbetar (övre bild), och orter där de 
som arbetar i Hylte kommun kommer ifrån (nedre bild). Storleken på 
cirklarna är propor tion erliga mot antalet, se figur 3:5. Underlag: SCB.

Figur 3:4. Arbetspendling mellan Hylte och andra kommuner. I väns
ter spalten redovisas kommuner som Hylteborna pendlar till, och i 
höger spalten de kommuner de kommer ifrån som arbetar i Hylte 
kom mun. Tabell till figur 3:2. Underlag: SCB. 

Bor i Hylte 
ARBETAR I

Antal 
2015

Andel 
2015

Arbetar i Hylte 
BOR I

Antal 
2015

Andel 
2015

Hyltebruk 1 350 28,1 % Hyltebruk 1 204 26,3 %

Unnaryd 454 9,4 % Halmstad 378 8,2 %

Halmstad 412 8,6 % Torup 348 7,6 %

Torup 272 5,7 % Unnaryd 301 6,6 %

Smålandsstenar 234 4,9 % Landeryd 99 2,2 %

Kinnared 183 3,8 % Kinnared 88 1,9 %

Brännögård 142 3,0 % Rydöbruk 85 1,9 %

Landeryd 94 2,0 % Oskarström 79 1,7 %

Falkenberg 69 1,4 % Smålandsstenar 73 1,6 %

Gislaved 64 1,3 % Falkenberg 42 0,9 %

Rydöbruk 52 1,1 % Brännögård 38 0,8 %

Lidhult 52 1,1 % Drängsered 38 0,8 %

Skeppshult 30 0,6 % Gislaved 30 0,7 %

Långaryd 24 0,5 % Långaryd 29 0,6 %

Ullared 22 0,5 % Fegen 25 0,5 %

Oskarström 20 0,4 % Lidhult 18 0,4 %

Ätran 13 0,3 % Åled 16 0,3 %

Ljungby 12 0,2 % Anderstorp 15 0,3 %

Fegen 12 0,2 % Skeppshult 14 0,3 %

Anderstorp 12 0,2 %

HYLTE 
KOMMUN 3 301 69 % HYLTE 

KOMMUN 3 301 72 %

orterna ovan 3 523 73 % orterna ovan 2 920 64 %

på andra 
ställen 1 289 27 % på andra   

ställen 1 666 36 %

Totalt i 
arbete 4 812 100 % Totalt arbets-

till fällen 4 586 100 %

andel i arbete per 
invånare (10 514 pers) 46 % andel arbets till fällen per 

invånare (10 514 pers) 44 %

I vilka orter jobbar Hylteborna? 
FIG 2 ev ortsnamn HY  

Underlagskarta:	  SCB_karta	  kommuner.pdf	  
I	  ppt:	  ändra	  färg/fler	  färger	  
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Figur 3:2 (ovan). Arbetspendling mellan Hylte och andra kommuner 
2015. Grön text = nettoutpendling, blå text = nettoinpendling, 
turkos text = lika många ut som inpendlare. Storlek en på pilarna är 
proportionerliga mot antalet pend lare. Underlag: SCB.

UTPENDLING 
till

Antal 
2015

Andel 
2015

INPENDLING 
från

Antal 
2015

Andel 
2015

Halmstad 545 11,3 % Halmstad 596 13,0 %

Gislaved 460 9,6 % Gislaved 282 6,1 %

Falkenberg 159 3,3 % Falkenberg 159 3,5 %

Ljungby 77 1,6 % Ljungby 68 1,5 %

Värnamo 54 1,1 % Laholm 25 0,5 %

Storgöteborg 48 1,0 % Varberg 23 0,5 %

Varberg 36 0,7 % Storgöteborg 23 0,5 %

NV Skåne 18 0,4 % Värnamo 18 0,5 %

Laholm 17 0,4 % Stormalmö 14 0,5 %

Stormalmö 13 0,3 % NV Skåne 11 0,2 %

Jönköping FA 11 0,2 % Jönköping FA 9 0,2 %

Storstockholm 10 0,2 % Växjö FA 8 0,2 %

Växjö FA 6 0,1 % Storstockholm 4 0,1 %
övrig 
utpendling 57 1,2 % övrig 

inpendling 45 1,0 %

Utpendlare 1 511 31 % Inpendlare 1 285 28 %

till grann
kommuner 1 241 26 % till grann

kommuner 1 105 24 %

till övriga 
kommuner 270 5 % till övriga 

kommuner 180 4 %

HYLTE 
KOMMUN 3 301 69 % HYLTE 

KOMMUN 3 301 72 %

Totalt i 
arbete 4 812 100 % Totalt arbets-

till fällen 4 586 100 %

Figur 3:5. Orter i Hylte kommun och i grannkommunerna 2015, där 
Hylte borna framför allt arbetar (vänster spalt), och orter där de som 
arbetar i Hylte kommun kommer ifrån (höger spalt). Tabell till figur 
3:3. Färre än tio personer redovisas inte i tabellen. Underlag: SCB. 
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ARBETE OCH PENDLING
Tät- och småorter 2015

Antal 
invånare 
på orten

För värvs-
arbe tande        

antal

För värvs-
arbe tande       

andel/2064*

Antal 
utpendlare 
från orten

Arbets-
tillfällen        

antal

Arbets-
tillfällen        

antal/2064*

Antal 
inpendlare  

till orten

Hyltebruk • 3 967 1 634 76 % 430 1 942 0,9 • 592

Torup • 1244 528 83 % 180 380 0,6 • 108

Unnaryd • 819 384 89 % 83 624 1,4 • 170

Rydöbruk • 422 127 58 % 42 103 0,5 • 51

Landeryd • 393 165 77 % 66 137 0,6 • 43

Kinnared • 301 128 77 % 40 317 1,9 • 134

Brännögård • 141 49 66 % 11 193 2,6 • 51

Långaryd • 125 60 86 % 31 36 0,5 • 12

Drängsered • 106 57 97 % 19 19 0,3 • 10

Kommunens glesbygd • 2 996 1 680 101 % 609 835 0,5 • 114

HYLTE KOMMUN • 10 514 4 812 85 % 1 511 4 586 0,81 • 1285

Pendling och resvanor
Pendlingsmönster
Arbetsresor viktigast. Över hälften av alla de resor 
som görs i Sverige är relaterade till syssel sätt ningen32. 
En tredjedel av personresorna är fritids relaterade och 
unge fär en sjundedel relaterade till service och inköp33. 
Alla res mål behöver kun na nås på ett bra sätt, men 
möj lig het en att arbets pendla är sär skilt avgö ran de 
för kom mun ens fort satta utveckling som boende- och 
närings livs kom mun. Bra för ut sätt ning ar för arbets- 
och skolpend ling ger sam ti digt bättre för ut sätt ning-
ara att nå fri tids akti vi tet er, han del och service för till 
exempel äldre, unga och andra grupper utan bil. 

Från inpendlings till utpendlingskommun. Pendlingen 
till och från Hylte kom mun har ändrat karaktär under 
de senaste tio åren. Fler pendlar idag ut från kom mun-
en till sina arbeten än in från bo en de på annat håll.34 
En del av för kla ringen är att an tal et arbetstillfällen 
i kom munen under period en har minskat med drygt 
300, men an talet utpendlare har ökat mer än så, sam-
ti digt som inpend lingen också har ökat35. Rörlig het en 
åt båda håll över kom mun gräns en har med andra ord 
ökat, en utveckling som troligtvis kom mer att fort sät-
ta. Att många väljer att bo i kommunen även om man 
arbe tar på annat håll, är positivt för kommunens iden-
ti tet och fort satta ut veck ling, och det förstärker skatte-
bas en för att lång sik tigt utveckla kom munen. Sam ti-
digt är det bra att allt fler också väljer att pend la till 
kom munen, så att nä rings liv och offent liga verk sam-
heter kan trygga sin kom pe tens för sörj ning.

Vart pendlar Hylteborna? Idag pend lar ungefär en 
tred je del av Hylteborna ut från kom munen, mot drygt 

32 I Hylte är andelen arbetsrelaterade resor högre, cirka 62 procent jämfört 
med 48 procent i de jäm förda Hal lands kommunerna, Res vane undersökning 
Hal land, WSP 2014.
33 51 procent av alla huvudresor under 20152016 är arbets, tjänste eller 
skolresor, 31 procent har fritid som huvudsakligt ända mål och 14 procent 
service och inköp. Fritidsrelaterade resor har längre sammanlagd färdlängd 
än övriga och cirka en fjärdedel görs med flyg, Resvaneundersökning Sverige 
tabell 12, Trafik analys 2017. 
34 Nettopendling har 20052015 gått från drygt 30 fler inpendlare till drygt 
220 fler utpendlare. Källa SCB.
35 20052015: 431 fler utpendlare,178 fler inpendlare, samt 314 färre 
arbetstillfällen i Hylte under samma period. Källa SCB.

en fem te del för 10 år se dan.36 Två tredjedelar pendlar 
till Halm stads och Gis laveds kom mun er, där efter går 
pend lingen i fal lan de ordning till Fal ken berg, Ljung-
by, Vär namo, Stor göte borg och Var berg, se fi gur 3:2 
och 3:4. Halm stad har gått om Gislaved som största 
ut pend lings kommun, och även Gislaved, Fal kenberg, 
Var berg och Stor göte borg har ökat i bety delse för 
pend ling från Hylte. Av de arbetsorter som lig ger i 
Hyl te och i grann kom munerna, arbetar över var fjär de 
arbets för Hyl te bo i Hyltebruk, knappt var ti onde i Un-
na ryd och näs tan lika många i Halm stad, se fi gur 3:5. 

Varifrån kommer de som arbetar i Hylte? Under de se-
naste tio åren har inpendlingen till Hylte ökat sam ti di-
gt som antalet ar bets tillfällena i kommunen mins kat37. 
Nästan hälf ten av inpendlarna kommer från Halm-
stads kom mun, därefter kommer de från Gis la ved, 
Fal ken berg och Ljung by i fal lan de ordning, se fi gur 
3:4. In pend ling en har ökat mest från Halm stads och 
Gis la veds kommuner. Ser man till vilka orter de som 
ar be tar i Hylte bor i, kommer drygt en fjär de del från 
Hyl tebruk, därefter framför allt från Halm stad, Torup 
och Unnaryd i fal lan de ordning, se figur 3:5. 

Pendling i olika delar av kommunen. Förutsättning ar-
na för arbete och pendling ser olika ut i olika delar av 
kommunen, både vad gäller hur många arbets till fällen 
som finns på nära håll, hur många som arbe tar, var 
man arbetar och hur många som pendlar in från andra 
håll, se figur 3:6. De tät- och småorter i kom mun en 
som har fler ar bets tillfällen än människor i ar be te, är 
Brännögård, Kin nared och Unnaryd, i fal lan de ord-
ning. Här finns det gott om arbete och många pend-
lar in från andra bo endeorter. De orter med mot satt 
förhål lande, det vill säga att det finns fler män nisk or 
i arbete än vad det finns ar bets till fäl len, är i fal lande 
ordning Drängsered, Ry dö bruk, Långaryd, To rup, 
Landeryd och Hyltebruk. Här finns det gott om för-

36 1 511 personer eller 31 procent av den arbetsföra befolkning en år 2015, 
jämfört med 1 076 personer eller 22 procent år 2005. Under samma period 
har antalet Hyltebor i arbete minskat något från 4 869 till 4 808 personer. Källa 
SCB.
37 1 285 personer 2015 (28 procent), jämfört med 1 107 per son er (23 pro
cent) 2005. Se föregående fotnot. Under samma pe riod har antalet arbets till
fällen minskat från 4 900 till 4 586. Källa SCB.

Figur 3:6. Arbete och pendling i olika orter, glesbygd och kommunen som helhet 2015. Orter med blå prick är till övervägande del verk sam
hets  orter med fler arbetsplatser än förvärvsarbetande, medan orter med gul prick till övervägande del boendeorter med fler förvärvs arbe tan de 
än arbetstillfällen. Källa: SCB.
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värvs arbetande och många pendlar till andra ar bets-
orter. Över en tred je del av de förvärvsarbetande bor 
utanför tät- och småorter. Des sa mer glest bebyggda 
delar av kom mun en ut mär ker sig med att ha mycket 
hög andel som arbetar, men rela tivt få arbets tillfällen. 

Resvanor
Resvaneundersökningar. För att kunna utveckla tra fik-
för sörj nings systemen be höver man inte bara veta vart 
och varifrån man gör olika resor, utan också hur ofta 
man reser, på vilket sätt man reser och hur olika fak-
torer påverkar vårt sätt att resa. Varje år tas en na tio-
nell res vane under sök ning fram38, och under 2014 ge-
nom förde kommunerna, Region Hal land och Trafik-
verket en resvane under sök ning för Hylte, Fal ken-
bergs, Laholms och Varbergs kom muner, som en del 
av arbetet med trafik för sörj nings programmet39.

Ökat resande. Personresorna blir fler och fler, och 
har de senas te fem åren ökat med en procent per år40. 
Tra fik verket räk nar med att det årliga person trans-
port arbe tet fram över kom mer att fortsätta öka med 
1,1 pro cent per år i Sverige41, vilket ger en sam man-
lagd ök ning med en tredje del av dagens trafik42 till 
2040. I Hylte genomförs i genom snitt cirka 1,6 resor 
per dag och person, jäm fört med knappt 1,4 i Sverige 
som hel het43. An tal et resor per dag är något högre i 
Hyltebruk, jäm fört med Torup och övriga Hylte, och 
högre för kvin nor än för män. Mest reser de som för-
värvs arbe tar el ler dri ver företag, minst pensionärer.

Restid och färdlängd. En genomsnittlig arbetsresa44 
i Sverige tar cirka en halvtimma och är två mil lång, 
medan fri tids resor både tar längre tid och är längre 
per resa och person45. Män har ungefär samma restid 
som kvinnor, men reser i genomsnitt något längre 
sträckor46. Generellt reser lands bygds bor na längst 
medan boende i Hallands central ort er reser kort are47, 
vilket stämmer även för Hylte. En genomsnittlig resa i 
Hylte är cirka två mil48.

Färdmedelsval. För en resa använder man ett eller fle-
ra färdmedel. Hur vi reser beror i hög ut sträck ning på 
vilka färd me del som finns tillgängliga, men också på 
vilka vanor vi har. I Sverige görs drygt hälf ten av alla 

38 Resvaneundersökning Sverige, Trafikanalys 2017a. 
39 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. 
40 20102015 ökade antalet personkilometer från 123 600 till 128 100 mil
joner. Gång ökade med 0,9, cykel med 0,5, bil med 0,7, buss med 1,0 och tåg 
med 2,8 procent. Trafikanalys 2016a.
41 20142040, varav bil 1,0, buss 0,7 och tåg 1,6 procent. I prog nosens 
förutsättningar ingår befolkning, sysselsättning, ekono misk utveckling, 
transportkostnader, trafiknät mm. Trafikverket 2016a. 
42 Totalt 32 procent 20142040, varav bil 31, buss 19 och tåg 53 procent, 
Trafikverket 2016a.
43 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. Med resa avses här huvudresa 
med hemmet, arbetsplatsen/skolan eller det tillfälliga boendet som start och 
slutpunkt. Huvudresan kan innehålla flera delresor. Undersökningen omfattar 
personer 1684 år.
44 Med arbetsresor omfattas arbets, tjänste och skolresor. Res vane
undersökning Sverige, tabell 34, Trafikanalys 2017a.
45 66 minuter och 51 kilometer per huvudresa för fritidsresor, År 2016. 
Trafikanalys 2017a.
46 Resvaneundersökning Sverige, tabell 89, Trafikanalys 2017a.
47 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. I denna särredovisas Hyltebruk, 
Torup och övriga Hylte kommun.
48 Uppgift om restid finns inte i den regionala undersökningen.

resor huvudsakligen med bil som är det mest an vända 
färdsättet, knappt en tredjedel med cykel eller till fots, 
och ungefär en sjunde del med kollek tiv trafik som hu-
vud sak ligt färd sätt49. Men det är stor skill nad på stor-
stads region er na och övriga delar av Sve rige. Utan för 
storstäderna är användningen av bil hög re och kol lek-
tiv trafik lägre50, då av stånd en är större och ut budet av 
kol lek tiv trafik mindre. I Hylte används bilen för 71 
procent av resor na, gång- och cykel för 13 procent och 
kol lek tiv trafik för fyra pro cent av resorna51.

Körkort och tillgång till bil. För att kunna köra bil be-
hövs både körkort och tillgång till bil, vilka båda lig-
ger högt i Hylte52. Alla har dock inte körkort eller till-
gång till bil, och har därför svårt att resa till och från 
platser med sämre till gänglighet med kollek tiv trafik, 
gång och cykel. Det gäller till ex em pel barn- och unga, 
nyanlända och en del personer med funk tions skill nad. 
Tillgången till bil varierar också mellan könen. Till 
exempel har 65 procent av halländska män i åldrarna 
26-50 år tillgång till bil, medan endast 43 procent av 
kvinnorna i samma åldersgrupp har det53. 

Framtida resande. Människor förväntas resa oftare 
och längre i framtiden. En prognosticerad ökning 
av transportarbetet för personresor med 1,1 procent 
per år fram till 204054 skulle för Hyltes del innebära 
att antalet personresor ökar med ungefär 30 procent 
under plan perioden. Utmaningen ligger i att för stärka 
och snabba upp trans portsystemen och att ställa om 
till mer hållbara färdsätt. Genom att kraft fullt för-
bätt ra möj lighet er att framför allt åka kol lek tivt och 
att cykla hela eller del ar av resan, kan des sa andelar 
av per son resorna öka, se figur 3:7. Det skulle för Hyl-
tes del kunna med föra att ökningen av an tal et bilresor 
blir den sam ma i huvudscenariot som i nollscenariot, 
trots 1 500 fler invånare, se figur 2:8, och ett generellt 
ökat resande med nästan 30 procent under perioden55.

Kollektivresor
Resa gemensamt. Med kollektivresande avses resor 
som man gör gemen samt, i första hand till arbete, sko-
la och service. Det kan till exempel vara en resa med 
tåg eller buss i linjetrafik, anropsstyrd trafik eller sam-
åkning. För del en med kollektivt resande är att miljö-
belast ning en minskar, men också att det ut rym me 
som tas i anspråk på vägar, parkeringar och all män na 
plats  er minskar. Bilarnas utrymmeskrav är ett på tag-
ligt problem fram för allt i städerna, men spelar också 
roll för till exempel dagvatten hantering och social 
miljö i alla be byg gelsemiljöer. På vägarna kan kon kur-

49 Resvaneundersökning Sverige, tabell 5, Trafikanalys 2017a. 
50 I storstadsregionerna används bilen för 43 procent och kollektiv trafik 
för 22 procent av resorna, jämfört med 60 respektive 7 procent i kommuner 
utanför storstads region. Resvaneundersökning Sverige. 20112014, bearbet
ning av tabell 1, Trafikanalys 2015a.
51 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. 
52 Körkortsinnehav drygt 95 procent och tillgång till bil 97 procent i Hylte 
(WSP 2014), jämfört med 86 respektive 77 procent i Sverige (Trafikanalys 
2015a).
53 Region Halland 2018a.
54 Mäts i personkilometer. Prognos 20142040, Trafikverket 2016a.
55 Ökat resande med cirka 29 procent under 20162040, med ut gångspunkt 
från Trafikverkets basprognos, Trafikverket 2016a.
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rens en om ut rymmet mellan olika trafikslag vara ett 
pro blem, och det kan behövas tyd liga re prio ri te ringar 
för att förbättra fram komlig heten för snabb kol lek tiv-
tra fik och cykeltrafik.

Flera färdsätt. Enskilt resande med bil, cykel och and-
ra fordon har också en viktig roll i transport sys tem-
et, inte minst för glesbygden. Det handlar därför 
inte om att avskaffa bilen utan om att använda den 
där den gör mest nytta och behövs som bäst, och att 
bygga infra struktur som främjar övergång till fossil-
fria fordon. Genom att kom bi nera bilen med andra 
färdsätt för de delar av resan där dessa är mer läm-
pade, med för resan som helhet mindre belastning på 
miljön och tar mindre ut rymme där det är trångt. 

Snabbt och smidigt. För att resorna med kollektiv tra-
fik ska öka behö ver den kon kur rera med bilen på ett 
bättre sätt än i dag. De viktigaste fak tor erna i detta 
avseende är snabbhet och smidiga över gång ar mellan 
olika färdmedel. Men även till exempel biljett priser 
kan spela roll i valet mellan kollektiv trafik och bil.

Ökad framkomlighet. Kortare restider med kollektiv-
tra fik kräver rakare linjer och åtgärder i form av stan-
dard höjningar på vägar och banor som ökar fram-
kom lig heten, till exempel sepa ra ta buss körfält. Ökad 
tur täthet, anpassade tid ta bell er och samordnade be tal-
sys tem över länsgräns är and ra viktiga fram gångs fak-
torer. Gräns över skri dan de sam arbete mellan kom mun-
erna, regi on erna och trafik hu vud männen är vik tigt för 
att uppnå detta. 

Bra bytespunkter. För framkomligheten är det viktigt 
att antalet håll platser inte blir för många, men att de 
håller hög kva litet. Miljön kring håll platser och sta-
tioner behö ver vara till gäng lig, säker och att raktiv för 
att byte mellan färdmedel ska fun gera smi digt. Det 
kan handla om vänthall inomhus, gratis wifi, toa lett er, 
pendel parkeringar för bil och cykel, ladd möjligheter 

för el bila r med me ra. Trafik säkra över gångar, hög 
kva li tet på an slu tan de gång- och cykel vägar och 
trygga parkeringar är ock så vik tigt för att säker ställa 
till gäng lighet till och från håll platserna. 

Resandeunderlag. För att på sikt kunna utveckla en 
turtät och snabb kollektiv trafik, be hövs till räck liga 
resande underlag. Det i sin tur kräver en förut se ende 
och konsekvent kom munal planering där kol lek tiv tra-
fiken är styrande vid lokaliserings pröv ning av ny be-
byg gelse och andra beslut. Bebyg gel se i anslutning till 
bytes punkt erna för kol lek tiv trafik behö ver förtätas 
och nya bostäder i möjligaste mån lokali se ras dit. 
Utan för tät ort er na behö ver kvali teten på by tes punkt-
er na i stråken priori teras så att bo ende på lands bygden 
i stör re ut sträckning väljer att åka kol lek tivt för den 
läng re del en av resan och där igenom bi dra till större 
re san de under lag. Inte bara områden där människor 
bor be höver nås med kollektivtrafik, utan också verk-
sam hetsområden där många arbetar. En effektiv kol-
lek tivtrafik ökar företagens möjligheter att finna spe-
cia li serad arbetskraft i och med att fler män niskor kan 
nå arbetsplatsen kollektivt inom rimlig res tid. 

Hönan eller ägget? Sambanden mellan kollektivtrafik-
utveckling och resandeunderlag är starka och det ena 
är beroende av den andra. Det behövs stabila resande-
underlag för att utveckla kollektivtrafiken, och sam ti-
digt är den långsiktiga befolkningsutvecklingen i kom-
munen beroende av effektiva kommunikationer och en 
förstorad arbetsmarknad. Kollektivtrafiksatsningarna 
kan därför inte vänta in befolkningsutveckling och ny-
byggnation, utan måste användas som hävstång för att 
kraftigt ändra förutsättningarna och driva ut veck ling -
en framåt. Målmedvetna prioriteringar, kon struk tiva 
sam arbeten och egna eller samfinansierade in ves te-
ring ar i transportsystemen kan behöva göras un der ett 
antal år, för att få igång bebyggelseutvecklingen och 
lång siktigt säker ställa resandeunderlagen. Kam panjer 

Figur 3:7. Färdmedelsfördelning i Hylte kommun 2014 och målbild för 2040. En befolkningsutveckling enligt huvudscenariot och en ökning av 
antalet resor enligt Trafikverkets prognos, ger ett ökat transportarbete med knappt 30 procent 20162040. Med en utveckling enligt målbilden 
ökar andelen resor med kollektivtrafik och cykel med tjugo procentenheter medan andelen bilresor minskar motsvarande under samma period. 
Källa Resvaneundersökning Halland, WSP 2014 och Trafikverket 2016a.
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för att för ändra res vanor och öka andelen kol lek tiv-
tra fik för det resan de som redan finns, kan också ha 
stor bety del se för att ändra resvanor, tillsammans med 
and ra åtgärder för ökad inflyttning. 

Regionala kollektivtrafiklinjer
Huvudlinje kollektivtrafik järnväg. Persontågstrafiken 
mellan Halmstad och Jönköping/Nässjö ingår i sam ar-
betet Krösatågen i vilket Hallandstrafiken, Jön kö pings 
länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekinge trafiken, 
Skånetrafiken och Kalmar länstrafik ingår. Trafiken är 
både regional och interregional till sin ka rak tär, och 
stannar i Torup, Kinnared och Landeryd. Dagens ut-
bud av kollektivtrafik är dock litet och res tiderna är 
långa, se figur 2:4. Det långväga resandet och an slut-
ning arna i Nässjö mot Stockholm prioriteras vid tid ta-
bellsplanering, och tågens ankomsttider har an pas sats 
till Öresundstågens avgångar i Halmstad. Efter som 
järn vägen byggdes innan Hyltebruk kom till, går ba-
nan inte genom centralorten, vilket försvagar resan de-

underlaget med drygt 4 000 personer. En vik tig åt gärd 
är därför att öka resande under lag en på banan, dels 
genom att föra över kol lek tiv tra fik mellan Halm stad 
och Hyltebruk som idag går på väg till järnväg, dels 
genom att länka sam man Hyltebruk med tågtrafiken 
mot Värnamo/Nässjö på befintlig bana, se kapitel 2.1.  

Huvudlinje kollektivtrafik väg. Den regionala buss-
tra fiken delas in i huvud linjer och övri ga linjer.56 Hu-
vud lin jerna trafikerar ut pekade kol lek tiv tra fik stråk 
och möj liggör effektiv arbets pend ling och an sluter 
till stationer längs större tåglinjer, i Halland fram-
för allt Västkustbanan. Linje 400 mellan Halm stad 
och Hylte bruk är en sådan huvudlinje, se fi gur 2:4. 
Den ligger i ett så kallat mycket starkt kol lek tiv tra-
fik stråk som i första hand är avsett för att till go do-
se be hovet av re gio nala resor för arbete och studier57. 
I över sikts plan ens utvecklingsstrategi ingår att föra 

56 Kollektivtrafikplan, Hallandstrafiken 2016.
57 Trafikförsörjningsprogram, Region Halland 2016a.

Figur 3:8. Kollektivtrafik. Karta 20190910, Pernilla Jacobsson.
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över trafiken från buss till tåg mellan Hyltebruk och 
Halmstad för att korta res tid er na och minska klimat- 
och miljöpåverkan, se ka pi tel 2.1 avsnitt Större åt-
gärd er. En annan viktig åt gärd är att upprätta en ny 
huvud linje mellan Fal ken berg och Hyl tebruk, vilket 
ger en kraf tigt för bätt rad till gång till Göte borgs re gion-
ens arbets mark nad, se kapi tel 2.1. Linje 432 mel lan 
Hyl te bruk och Gis la ved är idag en övrig linje men bör 
ut veck las till en huvudlinje, genom sam ord ning av tid-
tabell er och betalsystem över länsgräns, ökat tur ut bud 
med me ra, se figur 2:4. 

Övrig linje kollektivtrafik väg. Övriga regionala buss-
lin jer har oftast ett annat syfte utöver resor för arbete 
och studier, till exempel att till godose skol- och ser vi-
ce resor. I Hylte finns idag en sådan, linje 431 mellan 
Hylte bruk och Un na ryd. Denna linje be hö ver för stär-
kas genom kortare res tider, anpassning av tid tabeller 
till skiftarbete, ökat turutbud med me ra, se figur 2:4. 
Två nya kollektiv trafik linjer föreslås i ut veck lings stra-
tegin: dels Hylte bruk-Lan de ryd, vilken länkar samman 
Hyl te bruk med Halmstad-Nässjö ba nan mot nordost 
och Landeryd med servicen i central orten; dels Ulla-
red-Kin na red-Hyl te bruk vilken syftar till att koppla 
sam man två kompletterande lo kala arbets mark nad er, 
se ka pi  tel 2.1 avsnitt Stör re åtgärder.

Allmän anropsstyrd trafik. Närtrafik kan användas 
var dagar under dagtid av personer som bor eller vis-
tas varaktigt på en plats i Halland och som har läng re 
än två kilometer till en hållplats eller om det från den 
närmaste hållplatsen inte går någon linje trafik inom 
en timme från önskad avresetid. Kunden blir hämtad 
hemma och körd till närmaste samhälle med affär och 
där möjlighet finns att ta sig vidare med all män kol-
lek tiv trafik. Trafiken sam planeras med den sär skilda 
an ropsstyrda kollektivtrafiken, se nedan. Det finns 
ock så an rops styrd linje trafik på busslinjer där under-
lag et för busstrafik är litet och trafik en kan ut föras 
med småfordon. I Hylte finns ett par anrops styrda 
dub bel turer på linje 431 utöver de ordinarie turerna. 
Tra fiken utförs enligt tidtabell men först efter beställ-
ning. 

Särskild kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik är trafik som till handahålls 
kund er efter någon form av myndighets beslut. Hos 
Hal lands trafiken finns sär skild kollektivtrafik i form 
av skol skjuts ar, färdtjänst och sjukresor. Färdtjänst 
och sjukresor utförs med an rops styrd trafik, medan 
skol skjuts utförs med schema lagd trafik. 

Skolskjuts. Det är kommunen som är ansvarig för fi-
nan sieringen av skolskjutsar och den individu ella be-
hovs prövningen. I Halland samordnas skol skjuts tra-
fik en i möjligaste mån med linjetrafiken, eller så han-
teras den med mindre taxi fordon. Öppna skol skjuts ar, 
det vill säga skol skjuts tra fik  som är till gäng lig för all-
män heten på skol resandets villkor, kan vara ett komp-
lement till när tra fik i gles befolkade delar som idag 
saknar en väl ut byggd kol lek tiv trafik. Genom all mänt 

tillgängliga skol skjuts ar skulle ett eventuellt rese behov 
för linjetrafik samtidigt kunna iden tifieras.

Särskild anropsstyrd trafik. Den särskilda delen av den 
anropsstyrda trafiken om fattar färdtjänst och sjuk res-
or och är öppen för kund er först efter att beslut fat-
tats om rätten till färdtjänst. Färdtjänstens öp pet tid er 
utgår från den allmänna kol lektivtrafiken och kan an-
vändas av den som har särskilda behov efter be slut av 
Region Halland. Sjuk resor prövas från fall till fall och 
ska utföras med det för samhället bil lig as te färdsättet 
vilket avgörs av vård personal. Färd tjänst och sjukresor 
sam planeras med övrig an rops styrd trafik.

Kollektivtrafik på landsbygden
Utanför stråken. Eftersom över fyra femtedelar av kol-
lek tiv tra fik resandet sker i storstadsregionerna, sam-
ti digt som en tredjedel av Sveriges befolkning bor på 
lands bygden, är det viktigt att skapa möjligheter för 
omställning mot ett mer hållbart resande även här. 
Det behövs utvecklade former för en attraktiv kol lek-
tiv trafik utanför de stora stråken, inte bara för att nå 
arbete, studier och service på ett mer håll bart sätt än 
idag, utan också för att människor som inte är bil bur-
na ska ha möjlighet att bo på landet. 

Delad mobilitet. Traditionell kollektivtrafik med sto-
ra bussar i linjetrafik passar sämre och är svårare att 
finan siera i områden där resande underlagen är små 
och avstånden stora. Därför behöver nya synsätt och 
nya former av kollektivresande som är bättre an pas-
sade för glesbygd utvecklas. Det handlar till exempel 
om bilpooler, samåkning, delning och ut hyr ning av 
bilar, lånecyklar och taxilik nande tjänster, så kallad 
delad mobilitet. För att den här typen av tjänst er ska 
kunna växa krävs samordning med övrig kol lek tiv-
trafik, anpassning till lokala förhållanden och ar bete 
med att få människor att faktiskt vilja och känna sig 
trygga med att använda delade trans portmedel. 

Självkörande bilar. Kraftfullare datorer har möjlig-
gjort utvecklingen av självkörande fordon som redan 
blivit verklighet, om än i liten skala. Själv kö ran de bil-
ar är både säkrare och mer miljövänliga än van liga 
bil ar, och kommer inte påverka bara privat bi lis m en, 
utan även leda till att det utvecklas nya form er av rese-
tjänster inom kollektiv trafiken. Möjlig het en att köra 
kol lektivtrafik förarlöst kommer bland annat krafigt 
sänka kost nad en för lågintensiv kol lek tivtrafik. 

Samordning. För att få ett högre utnyttjande av den 
kollek tiv trafik som redan finns idag, behöver trafiken 
sam ordas betydligt bättre över läns gränser och an pas-
sas efter de funktionella behov som finns. I Halland 
där trans portpolitiskt fokus överlag ligger på de nord-
sydliga för bin del serna58, är detta särskilt ange läget 
över läns gräns erna i öster. Det är viktigt att de lokala 
funk tionella regionerna blir bättre samordnade om 
trans portsystemet ska bli bätt re använt och långsiktigt 
hållbart. 

58 Se Region Halland 2016a.
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Kombinera med cykel. För att underlätta för kombi-
nerat resande mellan kollektivtrafik och cykel, behö-
ver dels säkra cykelvägar och cykelparkeringar vid 
håll platser och bytespunkter byggas, dels möjligheten 
att ta med cyklar i kollektivtrafiken förbättras, se av-
snitt Gång och cykelresor nedan.

Kombinera med bil. Bilen kommer fortsatt vara viktig 
som transportmedel på landsbygden, sär skilt vintertid, 
men genom bra kvalitet på anslutande vägar och bra 
bytespunkter kan den längre delen av resan göras kol-
lek tivt. Sådana kombinerade färdsätt förstärker ock så 
resandeunderlagen för kollektivtrafik och bidrar till ett 
hållbart transportsystem, se avsnitt Bilresor nedan. 

Gång- och cykelresor
Gångtrafik. Att ta sig fram till fots utgör cirka 20 pro-
cent av alla resor. Gånghastigheten brukar be räknas 
till fem till sju kilometer per timme. Gång domi ne rar 
på korta avstånd för att sedan avta vid cir ka två kilo-
meter. En tredjedel av alla bilresor är kort are än tre 
kilo meter varför dessa i många fall kan er sättas med 
att man går istället. För att främja ökad gång tra fik bör 

den bebyggda miljön planeras så att dag liga mål punkt-
er kan nås till fots. Vissa miljöer bju der in till att pro-
me nera mer än andra, till exempel bil fria områden, 
gårds gator och stråk längs vatten. En tät are bebyg-
gel se ökar också förutsättningarna för att fär das till 
fots. Andra åtgärder som stimulerar ett ökat gående är 
tryg ga och tilltalande miljöer samt bra möj lig het er att 
sitta ner för vila och av kopp ling. Gång vägar ska vara 
integrerade i be byg gel sen, vara gena och inte inne bä ra 
någon större om väg i för hållande till fågel väg en mel-
lan start- och mål punkt.

Cykeltrafik. Cykeln är en viktig del av ett hållbart 
transport sys tem. Den ökar människors rör lighet och 
bidrar till att på ett enkelt och kostnads effektivt sätt 
öka till gäng lig het till arbetet, skola, fri tids aktiviter, 
service eller som ett medel för rekrea tion och turism. 
Själva cykeln liksom digitala stöd verk tyg och tjänst-
er för cykling är i kraftig utveckling. El cyklar, ligg-
cyklar, velomobiler, vikcyklar och last cyklar fyller 
olika funktioner, och ny teknik som till exempel auto-
ma tiska bromssystem för motorfordon som känner 
av och bromsar för cyklister, ökar säker heten för cyk-

Figur 3:9. Cykeltrafik. Karta 20190922, Pernilla Jacobsson.
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lister. Den snabba utvecklingen av el cyk lar möjlig gör 
cykelpendling över längre sträckor. 

Cykelpendling. Det finns potential att öka skol- och 
arbets pendlingen med cykel, främst i tätorter och mel-
lan tätorterna. I Hylte har så mycket som en tredjedel 
av invånarna potential att cykla till arbetet inom 30 
minuter.59 Det tar ungefär en halvtimme att cykla 8-10 
kilometer med vanlig cykel. Me del has tig het för var-
dags cyk ling är 15-20 kilometer per timme med van-
lig cykel och 25-30 kilometer per tim me med el cy-
kel60. Det genom snitt liga arbets pend lings av stånd et 
med elcykel är 1,5 gång er så stort som med vanlig cy-
kel61, vilket gör att man på en halvtimme istäl let kom-
mer 12-15 kilometer med elcykel. De flesta tät ort er i 
kommunen ligger inom detta avstånd från var andra. 
Elcyklar finns i olika klasser, där snabb el cykeln som 
har högre motoreffekt kan komma upp i 45 kilo meter 
per timme62. Med den hastigheten kan man cykla mel-
lan Hyltebruk och Unnaryd på ungefär en halv timme.

Infrastruktur. För att kunna cykla snabbt och säkert 
behövs en bra cykel infra struktur som planeras utifrån 
sina egna förutsätt ning ar som färd medel. Fokus bör 
ligga på att skapa lätt fram kom liga och trafiksäkra 
cykelvägar och kraf tigt förbättra till gäng lig heten för 
var dags- och skol pend ling. Viktiga faktorer för en 
ökad vardags cykling är:

§	Sammanhängande, separerade, gena cykelbanor fria 
från hinder

§	Prioriterade övergångar i förhållande till övrig trafik
§	Bra underhåll av cykelbanor
§	Trygg cykelparkering vid målpunkter och/eller 

möjlighet att ta med cykel på bussen eller tåget
§	God färdvägsmiljö

Cykelplan. Det krävs investeringar och en genom tänkt 
cykelplanering för att utveckla cykelinfra strukturen i 
kommunen. Vilka prioriteringar som behöver göras 
be höver redas ut genom att en cykelplan tas fram, med 
målet att skapa sammanhängande och gena stråk med 
god tillgänglighet, trafiksäkerhet och en enhetlig ut-
form ningsstandard. I plan en bör man skilja på prio ri-
te rade mål punkter och stråk för vardagspendling, och 
på rekreations cyk ling. Planen kan vara fristående eller 
en del av en övergripande trafikstrategi kopplad till 
översiktsplanen.

Prioriterade målpunkter i tätorter. De målpunkter som 
i första hand bör förses med god cykelinfrastruktur är:

§	Bytespunkter för kollektivtrafik i Hyltebruk, Torup, 
Unnaryd, Kinnared, Landeryd och Rydöbruk 

§	Skolor
§	Fritids- och serviceanläggningar, t.ex. idrottsplatser, 

ridskolor, livsmedelsbutiker

59 Med elykel ökar andelen från 33 till 41 procent. 67 procent av eleverna i 
åk 46 bor inom 3 kilometer från skolan i Hylte. Region Halland 2019a.
60 Trafikverket 2014b, Trivector 2016.
61 Trafikverket 2014b.
62 Snabbelcykel har en åldersgräns på 15 år och kräver moped eller 
traktorkörkort. Trivector 2016.

§	Större bostads områden
§	Större arbetsplatser och områden med personal-

intensiva verksamheter

Huvudcykelled. Utbyggnad av cykel stråk av hög kva-
li tet för snabb cykling behöver ut veck las mellan kom-
munens tätorter, och till vik tiga bytespunkter i stråk-
ens noder, se figur 3:9. Prioriteringen styrs av behov 
(befolk ning) och insatsens storlek (cykelbanans längd):

§	Torup-Rydöbruk, cirka 4 kilometer
§	Rydöbruk-Hyltebruk, cirka 9 kilometer
§	Torup-Kinnared, cirka 9 kilometer 
§	Unnaryd-Hyltebruk, cirka 25 kilometer
§	Landeryd-Hyltebruk, cirka 10 kilometer
§	Kinnared-Hyltebruk, cirka 11 kilometer

Cykellänkar mellan bytespunkt och ort i stråknära 
läge. Stråk ens noder behöver också successivt kopplas 
sam man med intilliggande orter som ligger stråknära. 
Det gäller främst noderna vid Frös lida, Långa ryd, 
Boarp, Gräshult/Vare och Färgaryd/Nissaryd/Byås, se 
figur 3:9.

Rekreationscykelstråk. Cykelturismen har ökat de se-
naste åren och allt fler väljer cykeln som färdmedel på 
se mes tern. Det finns flera fina cykelleder i kom mun-
en såsom Hylteslingan, Femsjö/Färgen sjö leden, Släkt-
led en och Unnen runt, se figur 3:9. Dessa går dock i 
många fall i blandad trafik på vägar med höga has tig-
heter och kan behöva ses över med avseende på tra  fik-
säkerhet. De kan också behöva kompletteras med fler 
sträckor, se figur 3:9, och med länkar till vik tiga mål-
punkter för besökare, sås om cam ping  platser, na tur-
reser vat och badplatser, till ex em pel Valls  näs cam ping 
och Skärshult badplats. Färd vägs miljön är extra viktig 
när det gäller rekreations cykel  stråk.

Trafiksäkerhet. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter 
ska vara trygg och säker. Målet är att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i trafiken, men olyckstalen för 
fotgängare och cyklister är fortfarande höga. Varje år 
inträffar drygt 10 000 cykel olyckor i land et, varav cir-
ka 2 000 cyk list er får bestående men. De flesta olyck-
orna sker inom tätbebyggt områ de på gång- och cykel-
banor. 40 procent av alla cykel olyckor kan man kopp-
la till brist i drift och underhåll. Fot gängar olyck or 
där något fordon varit involverat or sa kar unge fär 50 
döds olyckor och 300 svårt ska dade varje år, medan 
singel olyckor orsakar över hundra döds fall per år63. 
Tre fjär de delar av fotgängarolyckor beror på dålig 
snö röj ning och halkbekämpning. Andra or sak er är hö-
ga trot to ar kanter, gropar, asfaltkanter och hinder av 
olika slag. Viktiga åtgärder är:

§	Separering av oskyddade trafikanter från biltrafik, 
och avskiljda fält för gång och cykel vid viktiga pen-
del cykel stråk 

§	Sänkt hastighet till 30 kilometer per timme vid 
gång- och cykel passager, och vid blandad trafik

§	Bra röjning och underhåll av gång- och cykelbanor

63 År 2013, MSB 2014c.
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Bilresor
Tillgänglighet. Biltrafiken utgör den största delen av 
alla personresor64. I Hylte görs drygt 70 procent av 
alla resor med bil, och bilen kommer fortsatt vara en 
viktig del av resandet. Särskilt utanför stråken har bil-
en stor betydelse för tillgänglig heten, och där är kon-
kurrensen om utrymmet inte lika stort som i tät orter 
och på vägarna i stråken där bussar, godstransporter 
och snabb cykeltrafik behöver utrymme. 

Snabb tek nikutveckling. Bilen som fordon är under 
kraf tig utveckling, vilket också förändrar vårt sätt att 
an vän da bilen på. Ef fek tiv are fordon och fossilfria 
bräns len minskar miljöbelastningen, och själv köran de 
bilar, kolonnkörning i de större stråken och be gräns-
ningar för bilkörande i städ er na kom mer för änd ra 
våra res vanor. Störst och snabb ast för änd ring kom mer 
vi för modligen se i städ erna där den egna bil en håller 
på att fasas ut till förmån för kol lek tiv tra fik, låne bilar 
och bilpooler. På landsbygden där bo städer och olika 

64 Biltrafiken utgör drygt 70 procent av alla personresor i Hylte, och över 
hälften i landet som helhet, RVU Sverige, tabell 5 och 6, Trafikanalys 2017a 
och  RVU Halland, WSP 2014. 

funktioner ligger mer utspridda, kom mer bilen även 
fortsättningsvis ha en viktig funktion för till gäng lig-
heten, men även här kommer an vänd ning en av bilen 
för ändras. Det kommer bli mind re attrak tivt att ta 
med sig bilen ut på de stora stråken och till städerna, 
och självgående fordon möj lig gör nya lös ning ar för in-
di viduella och kollektiva trans port er. El- och bränsle-
cells bilar ger renare och tystare for don, men ställer 
också krav på investeringar i hem met, längs med väg-
ar na och på sättet vi produ cerar och dist ri bue rar el 
och bränsle på.65 

Väginfrastruktur. Kvaliteten på väginfrastrukturen är 
avgörande för tillgänglighet, framkomlighet och tra-
fik säkerhet för resor med bil, men också för andra 
färd sätt. Vägnätet består av allmänna vägar där stat en 
eller kommunen ansvarar för in ves teringar och under-
håll, och av enskilda vägar där vägföreningar eller en-
skilda markägare har ansvar för väghållningen. 

Fyrstegsprincipen. Vid planering av åtgärder i väg-
infra struk turen använder Trafik verk et planering en-

65 Se till exempel Trafikverket 2015a, KTH 2013 och Dagens industri 2017.

Figur 3:10. Transportinfrastruktur. Karta 20190830, Pernilla Jacobsson.
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ligt den så kal lade fyr stegs prin cip en för att hushålla 
med resurser och mins ka trans port systemets miljö på-
ver kan. Den går ut på att steg för steg analysera hur 
ett tra fikproblem kan lösas ge nom olika styrmedel, 
drift och underhåll, mindre in ves teringar eller andra 
åt gärder för att för bättra an vänd ningen av befintlig 
infra struktur, innan man väljer att bygga ny.

Nationellt prioriterat vägnät. Som underlag för åt-
gärd er och prioriteringar, har Trafikverket tagit initia-
tiv till att peka ut vilka vägar som är viktigast för na-
tio nell och regional tillgänglighet. I det funktionellt 
prio ri te rade vägnätet i Hylte kommun är väg 26 ut pe-
kad för såväl kollektivtrafik, gods och dagliga person-
resor med bil, och väg 150 för gods och dag liga per-
son resor med bil. När tätorterna växer är målet att 
detta ska ske utan att det funktionellt prio ri te rade väg-
nät et byggs in, får en begränsad fram kom lig het eller 
sämre trafiksäkerhet. I Hylte kan fram för allt ut bygg-
nad i Hyltebruk (utredningsområde för volym han del/
verk sam het er vid södra infarten) med föra en kon flikt 
med vägintresset, vilket till exempel kan kräva om-
bygg nad av anslut ning vid väg 26, plan skilda över-
gång ar eller annat, beroende på verk sam het ernas ka-
rak tär. Planering i anslutning till väg 26 och 150 ska 
all tid ske i nära samråd med Trafikverket.

Lokalt prioriterat vägnät för persontrafik. Det är vär-
de fullt att också identifiera vilka vägar som är av vä-
sent ligt all mänt intresse för den lokala tillgänglig het-
en ur ett resan de perspektiv. När fokus flyttas från att 
an vän da bilen hela vägen till destinationen till att ta 
den till en bytes punkt för att där åka vidare med kol-
lek tiv trafik, kan trafikflödena och behoven av stan-
dard på vägarna kom ma att för ändras. De vägar som 
är av väsentligt all mänt intresse för den lokala till-
gäng lig heten för per sonresor, pekas i över sikts planen 
ut som lokalt prio ri te rade vägar för person trafik, och 
ingår som en del av det lokalt prioriterade väg nätet, 
se figur 3:10. Priori te ring en utgår från dagens per son-
tra fik flöden och från behovet av högkvalitativa länk-
ar mellan orter utan för stråken och bytespunkter för 
kol lek tiv trafik i stråken, se struktur bild figur 2:3. I 
det prio ri te rade vägnätet att det särskilt vik tigt att 
väg ar na håller hög standard med avseende på fram-
kom lig het och tra fik säker het för olika trafik slag66. 
Övriga väg ar behöver också hålla god standard för 
att trans port sys tem et ska fungera bra i alla delar av 
kom mun en. Liksom för det nationellt prioriterade 
vägnätet är det därför viktigt att undvika byggnation 
som påverkar fram komlighet och tra fik säkerhet på 
vägarna. Plane ring i anslutning till statlig väg ska 
alltid ske i nära sam råd med Trafikverket.

Godstransporter
Varor behöver transporteras. Godstransporterna har 
stor betydelse för samhället, inte minst ur ett eko no-
miskt perspektiv. Transporterna av varor gör det möj-

66 I Bexet är den allmänna vägen mellan Skoga och Bexet utpekad som 
lokalt prioriterad väg. Mellan Hyltebruk och Bexet är dock den enskilda vägen 
över Sonhult närmare, och ett bättre alternativ skulle därför vara att se över 
möjligheten att överföra denna till allmän väg.

ligt att producera och sätta sam man varor på andra 
ställen än där de används, vilket är en grund för ut sätt-
ning för många av företagen i kom munen och de ar-
bets tillfällen som därigenom skapas. De är också en 
förut sätt ning för att få till gång till matvaror i butiken 
eller serviceboendet, och för att till exempel be ställa 
varor på nätet.

JustinTime. Allt mer gods fraktas längre sträckor 
och med allt snä vare tids marginaler, och det är vanligt 
att man arbe tar med mycket korta ställtider, där varor 
pro du ce  ras och levereras i precis den mängd och vid 
den tid punkt som de behövs, så kallad Just-in-Time. 
Det blir då avgörande för konkurrenskraften att trans-
port erna är pålitliga och snabba.

Ökat transportarbete. Sam mantaget förväntas dubbelt 
så mycket gods be hö va hanteras och transporteras till 
2050, framför allt på grund av att de internationella 
godsströmmarna förväntas öka mycket kraftigt67. Den 
totala tillväxttakten för in ri kes godstransporter på 
väg, bedöms öka med 1,8 pro cent, och på järnväg 1,6 
pro cent fram till år 204068. Till sammans med ök ning-
en av personresorna inne bär det att trycket på vägar 
och banor generellt ökar, och att förut sätt ning arna 
för re sor och transporter för säm ras om inte transport-
infra struk tur ens kapa citet för stärks. 

Miljöpåverkan. Cirka en tredjedel av utsläppen av 
växt husgaser från vägtrafik kommer från gods trans-
port er. Sedan 1990 har de tunga lastbilarnas69 totala 
ut släpp av koldioxidekvivalenter ökat med cirka 20 
pro cent, medan utsläpp av partiklar och kvä ve oxid-
er har minskat. Under samma tid har de sam man lag-
da ut släppen från lätta lastbilar för dubb lats och är nu 
näs tan hälften så stora som utsläppen från de tunga 
lastbilarna. Lastbilstransporternas öka de ut släpp beror 
dels på att de tunga lastbilarnas lastvikt ökar, dels på 
att antalet lätta last bilar ökar kraftigt. Det finns unge-
fär sex gånger fler lätta lastbil ar än tunga. Medan 
antalet tunga last bil ar na inte bli vit fler, har de lätta 
last bilarna mer än för dubb lats se dan 1990-talet.70 För 
att nå klimatmålen be hö ver gods trans porternas miljö-
be lastning minska, ge nom reg le ring av kol di oxid ut-
släpp, effektivare for don och effek ti vare transporter, 
till exempel genom ökad stor drift och samordning av 
befintlig kapacitet.71

Samma utrymme. Godstransporterna sker i hög ut-
sträck ning där människor finns, på samma gator och 
vägar som bilar, buss ar, cyklar och fotgängare. Gods-
trafikens behov av att komma fram till för litligt och 
effek tivt, kan ibland stå i konflikt med motsvarande 
behov för övriga trans portslag. Detta ställer höga krav 
på trans port infrastrukturen, både vad gäller fram kom-
lighet och trafiksäkerhet. En del av trans porterna be-
står också av farligt gods, vilket ställer särskilda krav, 
se kapitel 8.2 Miljörisker.

67 Underlag godstransporter, Trafikverket 2012b.
68 Prognos godstranporter, Trafikverket 2016b.
69 Tunga lastbilar har en totalvikt på minst 3,5 ton. 
70 Vägtrafiken släppte ut 17,1 miljoner ton koldioxid år 2013 varav gods på 
väg stod för cirka en tredjedel. Trafikanalys 2015b.
71 Trafikverket 2012b.
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Lokalt prioriterade vägar för godstrafik. Utöver de na-
tio nellt prioriterade vägarna (se föregående avsnitt) är 
det viktigt att sär skilt uppmäksamma de mindre vägar 
som länkar det nationella vägarna med orter med stör-
re industri före tag. De vägar som är av väsentligt all-
mänt intresse för den lokala tillgänglig het en för gods-
trans porter och för personresor, pekas i över sikts plan-
en ut som lokalt priori te rade vägar för gods- och per-
son trafik, och in går som en del av det lokalt prio ri te-
ra de vägnätet, se figur 3:10. Priori te ring en utgår från 
dagens gods trafik flöden. För vägar prio ri te rade för bå-
de gods- och persontrafik är kon kur rensen om väg ut-
rymmet sär skilt stor, och särskilda sats ningar kan be-
höva göras för att öka standarden med avseende på 
fram kom lig het och trafiksäkerhet. Prio ri te ringar mel-
lan olika trafikslag kan också behö va göras. Kol lek tiv-
trafik och godstransporter har här högst prio ritet.

Förbifart Torup. I utvecklingsstrategin ingår en större 
infra struktursatsning i två etapper för att avlasta To-
rup från framför allt de tunga godstransporter som 

idag går genom samhället, se kapitel 2.1 avsnitt Större 
åt gärder. Förbifarten som länkar samman väg 26, väg 
728, och väg 150 ger samtidigt kraf tigt förbättrade 
för ut sätt ningar för gods trafiken till och från de stora 
gods in ten siva verksamheterna i framför allt Hylte-
bruk, Kin nared och Brän nögård. Etapp 1 mel lan väg 
150 och 728 har högst prioritet. Förbi fart en redovisas 
i över sikts planen som en infra struk tur sats ning i Karta 
1 och ett ut red nings om råde för kom mu ni kation i Kar-
ta 2. Åt gärden ger fram för allt för bätt rad trafik säker-
het och miljö i cent ra la Torup, och är en för ut sätt ning 
för att kunna ut veck la Torup som boen de ort. 

Riksintresse för väg. Väg 26 (Nissastigen) ingår i det 
nationella stamvägnätet och utgör en viktig för bin del-
se mellan södra Halland, Jönkö pings regionen, Skara-
borg, Värmland och Dalarna.72 Vägen är av särskild 
betydelse för näringslivets trans porter och är ett vik-
tigt pendlingsstråk. I riksintresset ingår ett in fluens om-
råde inom vilket åtgärder som exempelvis ny be byg-

72 Trafikverket 2010b.
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gel se kan påverka eller påverkas av vägens funk tion. 
In flu ensområdets fysiska utbredning från vägen varie-
rar beroende på den geografiska platsen samt vil ken 
typ av åtgärd som ska vidtas. Riksintresset ska skydd-
as mot åtgärder som kan påverka vägens funk tion 
nega tivt och redovisas i översiktsplanen i Karta 3B.

Tågtrafik
Arbets marknadsförstoring. Tågtrafik har en viktig roll 
för ut vecklingen av de framtida transportsystemen, 
dels för den regionala utvecklingen, dels för att mins-
ka trans porternas klimatpåverkan73. För per son resor 
har tågtrafiken framför allt stor betydelse för att korta 
restiderna för längre sträckor, vilket har bli vit allt vik-
tigare i den pågående arbets mark nads för storingen, 
och möjligheten att utveckla kom munen långsiktigt, se 
ka pitel 2.1 avsnitt Regionala samband avgörande.

HalmstadNässjö järnväg går mellan Halm stad och 
Näs sjö via Smålandsstenar och Värnamo, och är idag 
en enkel spårig och oelek tri fierad bana med ma nuell 
klarering. Högsta tillåtna hastighet är 70-120 kilo me-
ter per tim me, till följd av banans bitvis låga stan dard, 
och i dagsläget tra fikeras den med fem dub bel turer per 
vardag74, samt viss gods tra fik. I Vär namo finns an slut-
ning till Jön kö ping och till Kust till kust banan mel-
lan Borås-Göte borg och Väx jö-Kalmar. I Hyl te gör 
tåget uppe håll i Torup, Kin na red och Lande ryd. Per-
son tra fik till Hylte bruk fanns fram till 1957, och mel-
lan 1990-1996, och har fun nits även till Ätran och 
Gisla ved. Under hållet av ba nan har länge varit efter-
satt, och riks intres set är bort tag et för stora delar av 
banan75. Vidare har Re gion Hal land valt att inte peka 
ut den som ett stråk för inter regionala resor76.

Resande. I Halland genom förs cirka 87 000 resor på 
ba nan varje år77. Det långväga resandet och anslut-
ning arna i Näs sjö mot Stockholm prio riteras vid tid-
tabells plane ring, men banan har också betydelse för 
lokalt resande. Pend lingen är starkast mellan Torup 
och Halm stad, men här har tåget stor konkurrens från 
bussen78 som har betydligt hög re turtät het, se kapitel 
2.1 avsnitt Trans port sam band. Tåg et kortar dock res-
tiden med en tred je del, vilket har stor betydelse för 
pendling till och från Hylte inte minst på längre dis-
tanser79. 

Utveckling. Tågtrafiken spelar en stor roll för Hylte 
kommun och för den arbetsmarknads för sto ring som 
efter strä vas. Halmstad-Nässjöbanan är en vik tig länk 
till fram för allt arbets marknaderna i Halmstad och 
Nord västra Skåne, och i Vär namo, Jön kö ping och 
Väx jö, men också till Stock holms re gion en särskilt när 

73 Banverket 2010a.
74 I ett försök att öka antalet resenärer på banan kommer en tre årig satsning 
att genom föras under 20182021, med bland annat åtta dubbelturer istället 
för fem. Projektet kommer sedan utvärderas inför beslut om banans framtid. 
Region Halland 2016a. 
75 Banans status som riksintresse för järnväg togs bort 2008, men kvarstår 
på sträckan HalmstadHyltebruk.
76 Trafikförsörjningsprogram, Region Halland 2016a.
77 År 2015, Kollektivtrafikplan, Hallandstrafiken 2016.
78 Linje 400.
79 Från cirka 45 minuter med buss till 30 minuter med tåg.

hög has tig hets banan via Värna mo fär dig ställts. Den 
kor ri dor som före slagits för den nya Euro pa ba nan 
sam man faller med sträckningen mellan Värnamo och 
Näs sjö på da gens bana, vilken därför kom mer att kun-
na för kortas och istället fungera som en länk mel lan 
Väst kust banan och Europa banan för de orter som lig-
ger längs med banan i Gis la veds, Hylte och Halm stads 
kom mun er. För att främ ja en positiv regional ut veck-
ling i Hallands inland och i an gräns an de län är det 
vik tigt att även trans port möj ligheter i öst-västlig rikt-
ning utvecklas så att de mot svarar dag ens och mor-
gon dagens krav på kom fort, snabb het och ra tio nell 
gods hantering. Stan dard höj ning i form av fjärr blocke-
ring och anpassning till 160 kilo meter per timme är 
särskilt ange lägen80. Banan pe kas i över sikts planen ut 
som Lokalt prioriterad järn väg persontrafik.

Resandeunderlag. Ett stort problem för banans fram-
tida utveck ling är dagens svaga resandeunderlag mel-
lan Halm stad och Värnamo. En vik tig orsak är att ba-
nan inte passerar och/el ler fångar upp Hyltebruk med 
sina drygt 4 000 in vå nare, på sin väg genom kom-
mun en. De svaga re sande underlagen förstärks ock så 
av kon kur rensen från buss linjetrafiken mellan Halm-
stad och Hylte bruk. I ut veck lings stra tegin före slås att 
denna förs över till be fint lig bana, se kapi tel 2.1 av-
snitt Trans port sam band och avsnitt Kol lek tiv resor 
ovan, 

Riksintresse för järnväg. Halmstad-Nässjö järnväg 
är delvis utpekad som riksintresse, se figur 3:11. Del-
en mellan Hylte bruk och Halmstad är av särskild be-
ty delse för den regionala utvecklingen eftersom den 
förbinder Hylte bruk med Västkustbanan. I riks in tres-
set ingår ett in flu ensområde inom vilket åtgärder som 
exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller på verkas 
av banans funk tion. Influensområdets fysiska ut bred-
ning från banan varierar beroende på den geo grafiska 
platsen samt vilken typ av åtgärd som ska vid tas. 
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan på-
ver ka banans funk tion negativt och redovisas i över-
sikts planen i Karta 3B.

Flygtrafik
Flygplatser. Tillgången till regional flygplats ökar till-
gängligheten till kommunen och bidrar till arbets-
mark nads försto ringen. Halmstad City Airport ligger 
in om en halv till en timmes restid från Hylte och kor-
tar restiderna till framför allt Stockholm. Utöver den 
civila luftfarten finns också militära flygplatser varav 
Hags hults flygbas i Värnamo kommun ligger i Hyltes 
när område. By holma flygbas strax söder om Bolmen 
i Ljung by kom mun avvecklades 2000, men kan even-
tuellt komma att att tas i bruk igen i framtiden. 

Miljöpåverkan. Flyget har stor påverkan på klimat 
och miljö, och flygens utsläpp sker till största delen på 
hög höjd i atmosfären. Det får till följd att utöver kol-
di oxid, bidrar även utsläpp av andra ämnen till att 
flyg ets to ta la påverkan på klimatet är omkring dubbelt 

80 Banverket 2005b.
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så stor som enbart koldioxidutsläppen. Av kol dioxid-
ut släppen från flyget, försvinner ungefär hälften från 
atmo sfären efter cir ka 30 år och en tredjedel för svin-
ner efter några år hund raden. Omkring 20 pro cent av 
all kol di oxid som släpps ut stannar i atmo sfär en i flera 
tusen år. Så även om vi kraftigt be gräns ar utsläppen 
av koldioxid redan idag, kommer klimat effekten av 
utsläpp av kol dioxid fort sätta i många år fram över.81

Influensområden. Närheten till flygplatser innebär 
olika grad av påver kan beroende på avstånd till flyg-
plats en. Kring flyg platser finns influensområden med 
hänsyn till flyg hinder, flygbuller och elektromagnetisk 
strålning. Hylte kom mun berörs av den förstnämnda 
i form av så kal la de MSA-påverkande ytor inom en 
radie om 55 kilo  me ter från Halmstad flygplats och 
46 kilometer från Hags hults flygbas. Den MSA-på-
ver kande ytan för Halm stads flygplats om fattar hela 
kommunen, medan Hagshults endast berör nord-
östra kom mun gränsen mot Jäl lun tofta, se figur 3:11. 
MSA be tyder lägsta sektorhöjd, och är den höjd som 

81 Transportstyrelsen 2017b.

Övergripande planeringsinriktning - Resor och transporter
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Lokalisera i första hand ny bebyggelse till stråkens noder och länkade orter för att förbättra resande underlagen 

och kunna erbjuda kollektivtrafik med bra res utbud.
§	Beakta behovet av bytespunkter med hög stan dard och god tillgänglighet för gång, cykel, bil och anslutande 

kollektivtrafik vid planering och byggande i anslutning till dessa.
§	Inkludera kollektivtrafik och gång och cykeltrafik tidigt i planeringen och gör avvägningar så att en hållbar 

transportförsörjning kan uppnås.  

Vägledning mark- och vattenanvändning - Resor och transporter
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING NY BEBYGGELSE: Bebyggelsefritt avstånd väg; Bebyggelsefritt avstånd järnväg
§	NATIONELLT PRIORITERAD VÄG
§	LOKALT PRIORITERAD VÄG GODS OCH PERSONTRAFIK
§	LOKALT PRIORITERAD VÄG PERSONTRAFIK
§	LOKALT PRIORITERAD JÄRNVÄG PERSONTRAFIK
§	UTREDNINGSOMRÅDE KOMMUNIKATION
§	HUVUDLINJE KOLLEKTIVTRAFIK
§	ÖVRIG LINJE KOLLEKTIVTRAFIK
§	UTREDNINGSOMRÅDE HUVUDCYKELLED
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Buller och vibrationer från väg och järnväg, Höga objekt
§	RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER VÄG OCH JÄRNVÄG
§	RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER LUFTFART
§	RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR LUFTRUM

Nationella och mellankommunala intressen - Resor och transporter
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Resor och transporter
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

ett flyg plan som är på väg ner för att landa säkert 
kan sjunka till innan den slutliga in flygningen tar vid. 
Inom dessa områden kan där för höga byggnadsverk 
kom ma att påverka flyg  trafiken. Alla byggnadsverk 
över 20 meter måste där för flyg hin der prövas av be-
rör da flygplatser och luft farts myn digheter82, se vägled-
ning till Karta 3 - Hän syn, kapitel 11.4.

Riksintresse för luftfart och luftrum. Halmstads flyg-
plats utgör riks intresse för civil luft fart83. Riksintresset 
innebär att flyg plats om rådet och de omgivande influ-
ens områdena ska skyd das med hän syn till flygbuller, 
flyghinder och elekt ro magnetisk stör ning. Hagshults 
flygbas och dess influ ens områden utgör riksintresse 
för mili tärt luft rum och ska skyddas på samma sätt 
som den civila luft fart en84. Se figur 3:11 och kapitel 
9.1 Riksintressen.

82 De luftfartsmyndigheter som kan bli berörda är LFV som äger CNS
utrustning, Trafikverket som bevakar sina riksintressen för civil luftfart och 
Försvarsmakten som bevakar sina riksintressen för militär luftfart.
83 Trafikverket 2010b.
84 Försvarsmakten 2015a.
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3.2 Digital kommunikation
Att kommunicera utan att förflytta sig
Allt är uppkopplat. Digital kommunikation blir allt 
viktigare för sam häl let, och används inom fler och fler 
områden. Förutom att mejla, skypa, ha webbmöten, 
swischa, titta på digi tal-tv och annat som vi tar för 
givet idag, går det att leda pro cess er inom industrin 
och medi cinska opera tioner på dis tans, eller att skriva 
ut en vara med 3D-skri vare. Ut vecklingen gör att vi 
kan ersätta mer och mer av fysiska resor och trans-
porter med digital kom mu ni ka tion och infor ma tions-
överföring. 

Mål och strategier
Sveriges digitala strategi 20171. I rege-
ring ens digitala strategi Ett hållbart digi-
taliserat Sverige – en digitaliserings stra-
tegi anges inriktningen för att nå vision-
en om ett hållbart digitaliserat Sverige. 
Det övergripande målet är att Sverige 
ska vara bäst i världen på att använda 

di gi ta liseringens möjligheter. För att nå det övergri-
pan de målet sätts fem delmål upp om digital kompe-
tens, di gi tal trygghet, digital innovation, digital led-
ning och digi tal infrastruktur.

 

  

2018-05-07 

Vårt smarta Hylte | Hylte kommun 

HYLTE 
KOMMUN 

HYLTE KOMMUNS ÖVERGRIPANDE DIGITALA 
STRATEGI 2018-2021 – VÅRT SMARTA HYLTE!  

Kommunens övergripande digitala stra
tegi 20182. Kommunens över gripande 
digitala strategi 2018-2021 Vårt smarta 
Hylte syftar till att ta tillvara digi tali se-
ringens möjlig heter för att skapa för ut-
sätt ning ar för medborgare, an ställda och 
besökare att uppleva livskvalitet och 

känna trygghet, delaktig het, stolthet och framtidstro 
på lika villkor som en del av en hållbar utveckling av 
Hylte kommun. 

Sverige helt uppkopplat 2025
– en bredbandsstrategi 

Nationell bredbandsstrategi 20163. 
Regeringens vision är ett helt upp kopp-
lat Sverige 2025, det vill säga att alla ska 
ha till gång till snabbt bredband oavsett 
om man bor i tätort, i små ort, eller i 
glesbygd. På kort sikt är målsättningen 
att 95 procent av alla hushåll och före-

tag bör ha till gång till bredband om minst 100 mega-
bit per sekund redan år 2020. På längre sikt be dö mer 
regeringen att det behövs mål på två om rå den; till gång 
till snabbt bredband i hela Sverige och till sta bi la mo-
bila tjänster av god kvalitet – där ledordet är ”an vänd-
ning utan upplevd begränsning”.

Regional Bredbandsstrategi
för Halland 2015-2020

Regional bredbandsstrategi 20154. Den 
regionala bred bands strategin, syftar till 
att kunna erbjuda 100 pro cent av invå-
nar na bredband till en låg fast kost nad. 
Efter som samhällets digitala tjänster 
ökar i allt snabbare takt har det varit en 

1 Regeringskansliet, 2017j
2 Hylte kommun 2018c.
3 Regeringslansliet 2016b.
4 Region Halland 2015c.

viktig demo kra ti fråga att ut bygg naden når alla och 
anslut ning er bjuds till ett soli da riskt pris. 
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Kommunal bredbandsstrategi 20145. 
Kommunen har i sin bredbands strategi 
angett att alla ska ha möjlighet till minst 
100 megabits per sekund år 2020, för 
att främja den lokala samhällsutveck-
lingen. Tillgång till en väl utbyggd och 
fungerande digital infrastruktur är 

avgörande dels för kommunens attraktionskraft och 
utvecklingspotential, dels för kommunens förmåga att 
leverera information och tjänster till hushåll och 
företag. 

Ett hållbart digitaliserat Sverige
Delmål för en positiv samhällsutveckling. För att nå 
visionen om ett hållbart digi ta li se rat Sverige där alla 
är en del av och har för troende för det digitaliserade 
samhället har fem delmål for mu lerats. Digi tal kompe-
tens innebär att alla ska vara för trogna med digitala 
verktyg och tjänst er och ha för må ga att följa med och 
delta i den digitala ut veck ling en utifrån sina förut sätt-
ningar. Genom digital trygg het ska män niskor, företag 
och organisa tion er känna tillit till och för tro ende i 
använd ningen av digi tala tjänst er och att de är enkla 
att använda. Digital inno va tion innebär att för ut sätt-
ningar för nya eller bättre lös ningar som ger värde 
för miljö, sam hälle, fö re tag och individer skapas och 
sprids. Digi tal led ning pekar på vikten av att verk sam -
heter effek ti vi se ras, utveck las och får högre kvalitet 
genom styr ning, mät ning och upp följ ning. Digital 
infra  struktur lyfter fram bety del sen av att så kallad 
hård och mjuk infra struk tur för bättras och förstärks 
för att data ska kunna transpor te ras så effektivt som 
möjligt. Sam hällsplaneringen på ver kas framför allt av 
målen för digi tal infrastruktur och digi tal innovation, 
dels genom behovet av bredband och annan infra-
struktur för att trans por tera data, dels genom utveck-
lingen av smarta städer och samhällen. 

Ett uppkopplat Hylte
Digital infrastruktur ett måste. Digita liseringen ställer 
krav på tillgång en bra infrastruktur för digital kom-
mu ni kation, i form av bredband6, IT-plattformar och 
digitala tjänster. En snabb uppkoppling har blivit en 
grundläggande för utsätt ning för att män niskor i alla 
åldrar, oavsett kön, bak grund eller hemort ska kunna 
delta i dagens sam hälle. Det är också cent ralt för att 
företagen ska kunna utvecklas. För bo ende och före-
ta gare på lands bygd en är tillgången till snabbt och på-
litligt bred band av gö rande för att kunna bo och verka 
lokalt även i fram tiden. Snabbt bred band gör det möj-
ligt att jobba hem ifrån och att driva företag, att få till-
gång till sam hälls tjänster, banktjänster, tv och telefoni, 
med mera. Särskild uppmärksamhet be hö ver dock 
riktas mot behoven hos de grupper som inte har till-
gång till internet, och de skillnader som finns mellan 

5 Hylte kommun 2014b.
6 Bredband är ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det 
möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. 
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olika grupper. Till exempel har färre halländs ka kvin-
nor än män tillgång till internet, liksom färre hallän-
ningar med funktionshinder än övriga7. 

Regional upphandling. Region Halland har som första 
region i Sverige upphandlat en 100-procentig bred-
bands utbyggnad i hela regionen till en fast kost nad8 
för den enskilde. Det innebär att Halland blir det förs-
ta digitaliserade länet i Sverige, där 100 pro cent av 
hus hållen på landsbygden har erbjudits fiber upp kopp-
ling om minst 100 megabits per sekund. 

Bredbandsutbyggnad. Hylte kommun avtalade 2015 
med en privat aktör om utbyggnad av bred band med 
hög över förings kapa ci tet via optisk fiber till att alla 
kom munens invånare och företag. Ut bygg naden är 
långt fram skri den och beräknas vara fär dig byggd 
2020. Tät ort erna har varit först ut, lik som de områ-
den som har haft aktiva fiber för ening ar. Tack vare 
Region Hal lands offensiva bred bands sats ning får alla 
hus håll i kom munen dessutom till gång till fiber till en 
fast anslutningskostnad oavsett var man bor. 

Bredband i planeringen. Bredbandsutbyggnaden bör 
inte ses som en enskild IT-fråga utan som en del i den 
generella samhälls bygg naden och den tillhörande 

7 Kvinnor 89 %, män 95 %. personer med funktionsskillnad 84 %, övriga 
96 %. Region Halland 2018a.
8 Cirka 20 000 kronor.

infrastrukturen. Till gång till en bra digital infra struk-
tur ska därför ingå vid all planlägg ning. Vid bebyg-
gel se utveckling ska fiber nät vara en lika naturlig del 
att beakta som till ex em pel VA och fjärr vär me. Vid all 
pla nering för ut bygg nad eller under håll av gatu- eller 
led nings nät bör möjlig heten till sam ordning med ut-
bygg nad av bred band studeras.

Smarta städer, samhällen och landsbygd
Smart samhällsutveckling. Samhällsbyggan det står in-
för många utmaningar som handlar om att bygga och 
utveckla långsiktigt hållbara samhällen sam tidigt som 
förändringstakten är hög. Arbetsmark nads förstoring, 
klimatförändringar och sociala utma ning ar ställer 
höga krav på nya kunskaper, innovativa lös ningar och 
ökad delaktighet i samhällsplaneringen, samtidigt som 
resurs erna är begränsade. Här kan digi ta liseringen och 
smarta sätt att kommunicera, använ da sensorer, upp -
kopp ling och digitala styrsystem hjälpa oss att skapa 
mil jöer som spar resurser och inspirerar till nya bete-
en den. Digitala plattformar för dialog och dis kus sion 
om hur vi vill utforma vår miljö kan i sin tur bidra till 
mer inkluderande, säkra, motstånds kraftiga och håll-
bara samhällen. Denna utveckling brukar kallas för 
”smarta städer”, men digitaliseringen handlar lika 
myck et om att utveckla nya innovativa lösningar som 
för bättrar förutsättningarna att leva och verka på 
lands bygden. 

Figur 3:12. Digital infrastruktur för kommunikationer är en avgörande förutsättning för att data ska kunna transporteras. Både hård infra
struktur (bredband) och mjuk infrastruktur (lagar, standarder mm) behövs. Källa: Regeringskansliet, 2017j.
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Övergripande planeringsinriktning - Digital kommunikation
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Beakta tillgång till digitala infrastruktur i form av fiber vid all planering och byggande.
§	Underlätta och verka för digitalisering och användning av smarta system i planering och byggande.
§	Använd och utveckla inkluderande digitala mötesplattformar för dialog och delaktighet i samhällsbyggandet, för 

att utveckla kunskaper, idéer och tankar kring hur ett hållbart samhälle med hög livskvalitet ska se ut.

Figur 3:13. Digital innovation kan bidra till att lösa samhällets utmaningar och till ett modernt och hållbart samhällsbygge genom att kombi
nera kunskap på nya sätt eller genom att tänka helt nytt. Källa: Regeringskansliet, 2017j.

l everanser och smar ta åter vinningskärl som signa le rar 
när de behöver töm mas är andra exempel på en smart 
teknik utveckling som bara är i sin linda. 

Ett samhälle med livskvalitet. Den smarta tekniken 
utvecklas fort, och kommer att kunna användas på 
allt fler områden i sam hället. Men det viktiga är inte 
teknikutvecklingen i sig, utan vad vi vill använda 
den till. Hur kan vi använda digitaliseringen på ett 
smart sätt för det samhälle vi vill ha, och hur ser det 
sam hället ut? För att forma det krävs en öppen och 
inkluderande dialog och del aktig het i samhälls bygg-
andets stora och små frågor. I slut ändan handlar det 
inte om teknik, utan om livs kva litet. och hur vi med 
gemen samma krafter kan skapa förutsättningar det.

Från självkörande bilar till smarta papperskorgar. 
Den smarta staden är ett samhälle med öppna sinnen. 
Med sensorer kan den se, höra, känna och lukta sig 
till digital information genom att samla stora mängder 
data och analysera den. Ett område där den digitalt 
driv na utvecklingen går fort är trans port om rå det, 
med adaptiva farthållare, ögon avkänning och själv kö-
rande fordon, se kapitel 3.1. Trafiken kan också styras 
om, kollektivtrafiken rutt optimeras, res tid er skyltas i 
realtid och parkeringar övervakas med hjälp av upp-
kopp lade sensorer. Intelli genta elnät är ett annat om-
råde, där elek trisk energi styrs från gene re ring till an-
vänd ning för att jämna ut och minska elanvändning-
en, och belysning anpassas till behov med ljus- eller 
rörelse sen sorer. Kylskåpsavkännare, automatiska mat-



50 (260)
Bebyggelse i Åker mellan Hyltebruk och Unnaryd. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.
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4. Attraktiva boende- och livsmiljöer
När man kan nå en större arbetsmarknad utan att flytta, får den lokala attraktiviteten en större 
betydelse för valet av boendekommun. Vad som är en attraktiv livsmiljö varierar från person 
till person, men gemensamt tycks vara behovet av trygghet och tillit, öppenhet och tolerans, 
platsens fysiska kvaliteter, och hög kvalitet på skolor och annan välfärdsservice. Dessutom 
be höver det finnas bostäder som passar olika behov och önskemål. Samhällsplaneringen har 
här en viktig roll för att bidra till långsiktigt håll bara och attraktiva boende och livsmiljöer, där 
människor trivs och känner sig välkomna.

4.1 Människor och livsmiljö
En socialt hållbar livsmiljö
Socialt hållbart är attraktivt. En hållbar samhälls ut-
veck  ling är grundläggande för att det ska vara lock-
an de för människor att flytta till en plats och att vilja 
stanna kvar. Inte minst viktig är den sociala miljön. 
Ingen vill bo på en plats där man kän ner sig otrygg 
eller ute stängd, hur fin bostaden än är. För att en plats 
ska vara attraktiv måste den därför också vara socialt 
hållbar. 

Vad innebär social hållbarhet? Att bygga ett socialt 
håll  bart sam hälle hand lar om att skapa förutsättningar 
för ett lång sik tigt stabilt och flex ibelt samhälle med 
jäm lika och goda lev nads vill kor. I ett socialt håll bart 
sam hälle kan män niskor leva ett gott liv med god häl-
sa och utan orätt fär diga skill nad er. Det är ett sam häl-
le med hög tole rans där män nisk ors lika värde står i 
cent rum, vil ket krä ver att män niskor känner tillit till 
och för tro  ende för var and ra och är delaktiga i sam-
hälls  ut veck ling en1. Pla ne ring en ska med andra ord 
stöd ja ett sam häl le som:

§	ger människor lika möjligheter, rättig het er och skyl-
dig heter utan orättfärdiga skillnader (detta avsnitt)

§	är demokratiskt och tillgängligt, där människor har 
möjlighet, kän ner sig och är delaktiga i samhälls-
utvecklingen (detta avsnitt)

§	har hög välfärd, där man kan leva ett gott liv och 
med god hälsa (detta avsnitt)

§	har en stark samhällsanda, det vill säga ett sam hälle 
med hög tolerans och där människor känner tillit 
och förtroende till varandra (nästa avsnitt) 

Övergripande mål för social hållbarhet
Agenda 20302. De globala målen för 
håll  bar utveckling i Agenda 2030, slår 
fast att fat tig dom i alla dess former är 
den största globala utmaningen och en 
ound  gäng lig förutsättning för hållbar ut-

veck ling. Alla delmål genomsyras av detta, bland an-
nat mål 1 om avskaffande av fattigdom, mål 3 om att 
säkerställa häl sa och väl be fin nan de för alla, mål 5 om 

1 Folk hälso myn digheten 2017.
2 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se

jäm ställd het, mål 10 om minskad ojäm lik het inom och 
mellan länder, mål 11 om att göra städer och bo sätt-
ningar inkluderande, och mål 16 om fred liga och in-
klu de ran de sam häl len. 

FN:s konventioner om 

Mänskliga rättigheter  
FN:s kon ven tioner om mänskliga rät tig
het er3 omfattar en rad konventioner om 
bland annat medborgerliga och politiska 
rättigheter, om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, om avskaffande av 
alla former av rasdiskriminering, om av-
skaffande av all slags diskriminering av 

kvinnor, om barnets rättigheter och om rättigheter för 
personer med funktionsskillnad. 

Nationella och regionala mål
Det övergripande nationella folkhälso
målet är att skapa samhälleliga förutsätt-
ningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen och att sluta de 
på verkbara hälsoklyftorna inom en ge-
ne ration4. Vida re är målet för jäm ställd
hets politiken att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv5. 
Integra tions  politiken fokuserar framför allt på ny an-
ländas etab lering på arbetsmarknaden6. De na tio nella 
målen för funk tions hin der politiken är att sam häl let 
ska ut for mas så att alla människor, oav sett funk tions-
för må ga, har samma möj ligheter att vara del ak tiga i 
sam häl let och ta del av mänsk liga rättig het er7. Rege-
ringens mål för barnens rättigheter är att barn och 
unga ska respek te ras och ges möjlighet till utveckling 
och trygg het samt del aktig het och inflytande, och mål-
et för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mel lan 
13 och 25 år ska ha goda levnads villkor, makt att for-
ma sina liv och inflytande över sam hälls utveck ling en8.

1

Folkhälsopolicy för Halland
– strategier, arenor och insatsområden

Folkhälsopolicy för Halland9. I den re-
gio nala folkhälsopolicyn formuleras fyra 
arenor och fem insatsområden för att nå 
det nationella folkhälsomålet om en god 
och jämlik hälsa för alla. En av arenorna 
är bo endet och närmiljön som har stor 

3 Regeringskansliet 2011b.
4 Proposition 2017/2018:249 och Folkhälsomyndigheten 2019.
5 Se Regeringskansliet 2018a och Jämställdhetsmyndigheten, 2019.
6 Se Regeringskansliet 2019a. 
7 Se Myndigheten för delaktighet 2019a.
8 Arbete med ny ungdomspolitik är påbörjat, se Regeringskansliet 2019b. 
9 Region Halland 2009a.
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be ty delse för den sociala gemenskapen och för den 
upp levda hälsan och trygghet i boen det. In sats  om rå-
dena är gemenskap och delaktighet, goda upp  växt -
villkor, kompetens och sysselsättning, goda livs mil jöer 
och goda levnadsvanor. 

 

0 
 

 
  

Profilokument Halland 
[DOKUMENTETS UNDERRUBRIK] 
HANSSON URSZULA 

Strategi för ett jämställt Halland 2017
202010 regionaliserar den de nationella 
jäm ställdhetspolitiska målen och rege-
ring ens mål för mänskliga rättig heter 
och icke-diskriminering och formulerar 
stra tegiska insatser för att vara ett stöd 
för jämställdhetsarbetet i länet. 

Lika möjligheter
Alla får vara med. Ett samhälle med lika möjligheter 
är öppet, låter alla vara med och ser till att ingen blir 
diskriminerad. Di rekt dis kriminering innebär att en 
person kränks eller blir be handlad sämre än någon 
annan i en jämförbar situa tion. Indirekt disk ri mi ne-
ring är när någon drab bas nega tivt av en be stäm melse 
eller en rutin som fram står som neut ral men som sär-
skilt missgynnar per soner uti från en viss dis kri mi ne-
rings grund, se faktarutan intill. Trakas se ri er och brist-
ande till gäng lig het är andra former av dis kri mine ring. 
In klu de rande miljöer är till gäng liga, trygga och väl-
kom nande och lock ar många olika besö kare. Att rak-
tiva plats er för möten mel lan män nisk or har stor be-
ty delse, såsom torg och parker, men också bibliotek, 
bygde gård ar och andra mötes lokal er under tak. 

Mångfald och jämlikhet. Mångfald är ett brett be-
grepp och kan defi nie ras som en blandning av olika 
kul turella och åsikts mäs siga iden ti tet er i sam hället. I 
ett jämlikt  sam häl le ska varje per son ges både rätt och 
praktisk möj lig het att vara just den han eller hon vill 
vara. Alla ska kunna ta aktiv del i samhället oavsett 
till exempel ål der, kön, ut bild nings- och inkomstnivå, 
etnicitet, religion, funktions skillnad och så vidare11. 
För att alla ska få plats i det gemen sam ma sam hället 
be hö ver det an pas sas så att det kan möta olika behov. 
I den fysiska plane ring en främjas mång falden gene rellt 
av blandade funk tioner, lägen hets stor lek ar, hus typer, 
upp låtelse former, ålder på be byg gelse, med mera. Vad 
som mer specifikt behövs ser olika ut på olika platser 
och behöver utvecklas i den fort satta plane ring en. 
Vilka för ändrade behov be hö ver till ex em pel pla ne-
ring en till go dose för att möta Hyl tes mång kultu rella 
fram tid? Hur behöver vi tänka för att alla män nisk or 
ska kunna bo, verka och ut veck las i Hylte? 

Jämställdhet. Med jämställdhet menas kvin nors och 
mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
i livets alla viktiga områden. Jämställd hets aspekten 
glöms ofta bort i plane ring en vilket ibland leder till 
att den byggda mil jön kan bi dra till att för stärka skill-
nad er mellan mäns och kvin nors möj lig heter i det var-
dag liga livet. Vid pla ne ring och byg gande är det till 
ex empel viktigt att tänka på hur lokalisering och be-
byg gel se struk tur påverkar, hur kol lek tiv tra fik, cykel-

10 Länsstyrelsen Halland 2017e.
11 Folk hälso myn digheten 2017.

banor och gång vägar loka liseras och ut for mas, hur 
livsmedel och annan service kan nås och vilka plats er 
och passager som upplevs som trygga eller otrygga.12 
En annan viktig fråga är jämställd tillgång till ar be te 
och försörjning, inte minst då den halländska arbets-
marknaden är mer köns seg re gerad än i Sverige som 
helhet13.

Barnperspektiv. Barnperspektivet är centralt för en 
håll bar utveckling och behöver lyftas in tydligt i den 
fy siska planeringen. I beslut om markanvänd ning, be-
byg gelse, infrastruktur och rumslig ut veck ling på ver-
kas barns livsplatser, men också deras fram tida livs-
miljöer som vuxna. En bra livsmiljö och goda upp-
växt villkor för barn och unga ger förutsättningar för 
att de sedan kan må bra som vuxna och delta i sam-
häl let på olika sätt som medmänniskor, företagare, 
arbets ta gare, beslutsfattare och så vidare. Ett samhäl-
les fysiska struk tur påverkar barns rörelse fri het och 
möj ligheter till samspel och lek, vardagsliv, identitet, 
hälsa och säkerhet. Barnkonventionen slår också fast 
att barn har rätt att höras i alla frågor som rör dem. 
Vik tiga frågor för barn och unga i den fysiska pla ne-
ring en är bland annat loka li se ring av sko lor, bostäder 
och platser för idrott, lek och andra fritids aktiviteter, 
lik som möjligheten att själv kunna färdas mellan dessa 
plats er till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Ett sätt 
att arbeta med barn perspektivet i pla ne ringen är att 
göra barn kon se kvens analyser.14

12 Checklista för jämställd planering, se Boverket 2007a.
13 Länsstyrelsen Halland 2017e.
14 Modeller och checklistor för barn konsekvensanalyser har arbe tats fram, se 
bland annat Barnombudsmannen 2015, Läns sty rel sen Västra Götaland 2009a 
och Göteborgs stad 2011.

DISKRIMINERINGSLAGEN (SFS 2008:567)
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett:
§	kön
§	könsöverskridande identitet och uttryck
§	etnisk tillhörighet
§	religion eller annan trosuppfattning
§	funktionsnedsättning
§	sexuell läggning
§	ålder
Med diskriminering menas: direkt eller indirekt diskri mi
ne ring, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella tra
kas serier eller instruktioner till andra att diskriminera.

FN:S BARNKONVENTION 
tar fasta på den syn på barn som växt fram under de 
senaste 50 åren. Konventionen innehåller 54 artiklar, 
varav fyra kan sägas vara konventionens grundpelare: 
§	Alla barn har samma rättigheter och lika värde.   

Ingen får diskrimineras (artikel 2)
§	Barnens bästa skall alltid komma i främsta rummet 

(artikel 3)
§	Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas 

(artikel 6)
§	Barnet har rätt att utrycka egna åsikter och bli hört 

(artikel 12)
FN:s barnkonvention inkorporeras i svenk lag från och 
med januari 2020 (Prop 2017/18:186).
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Demokrati och tillgänglighet
Delaktighet. Demokrati handlar om att kunna ha in-
fly tande över sina livsvillkor och det som rör det ge-
men samma. Utöver rättigheten att rösta fram po li tis-
ka representanter i fria val, kan demokratin för dju pas 
genom möjlig heten att delta i och påverka oli ka frågor 
som man känner sig berörd av, genom med bor gar dia-
log och brukarinflytande av olika slag. En bra dia log 
speglar många syn vinklar och ger bättre kun skap er i 
planeringen. Del aktighet ska vara vik tig och på riktigt, 
och handla om frågor som berör och som går att på-
verka. Alla människors röst er är vik tiga, men vissa 
grupper gör sig oftast mindre hörda i pla ne ringen och 
kan därför behöva upp märksammas sär skilt.

Tillgänglighet. För att vara delaktig måste man också 
kunna ta sig till och ha tillgång de platser där män-
nisk or möts och samtal förs, både fysiska platser och 
vir tuella. Det gäller alla män niskor, men ofta lyfts 
sär skilt möjligheten att del ta på lika vill kor för per-
soner med funk tions skill nad. Det finns regler om till-
gäng lig het som syf tar till att den fysiska mil jön även 
ska kunna an vän das av personer som till ex empel an-
vän der rullstol, rol lator eller käpp, har nedsatt syn, 
hörsel eller orien te rings för må ga, och som prö vas när 
man söker bygg lov. Men även personer med till ex em-
pel psy kisk ohälsa, aller gier eller kog ni ti va funk tions-
skillnader15 ska kunna vara del ak tiga i sam häl let. Det 
handlar om att till gäng lig göra offent liga platser, lo-
kal  er, verksamheter, infor ma tion och akti viteter. I den 
fysiska planeringen är det till exempel viktigt att över-
bryg ga fy sis ka bar ri är er mellan olika områden och 
att verka för väl funge rande kom mu ni kationer. Ofta 
kan små åtgärder göra stor skill nad och enk last är att 
göra rätt från bör jan; att i all pla ne ring och i allt ge-
nom förande utgå ifrån att män nisk or är olika och har 
olika för ut sätt ningar och be hov.16 

Välfärd och hälsa
Folkhälsa. Begreppet hälsa är brett och berör flera oli-
ka nivåer av samhällsplaneringen. På en individuell 
nivå betyder en god hälsa att vara frisk och må bra. 
Häl san på verkas till exempel av mat, stress, sömn, 
rök ning och droger. Den påverkas ock så av om man 
trivs med sig själv, de människor som finns om kring 
och om man tycker livet har en me ning. Di rekta hot 
mot hälsan kan vara olika form er av yttre risk er, till 
exempel buller, föroreningar eller över sväm ning ar, 
se vidare kapitel 8 Beredskap för risk och sår bar het. 
Folk hälsa är ett begrepp som beskriver hälsotillståndet 
hos befolkningen som helhet. En god folkhälsa inne-
bär bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuk-
lig het, sam tidigt som hälsan är jämlikt och jämställt 
för de lad. God folkhälsa är en av flera avgörande fak-
tor er för väl färd och tillväxt.

Jämlik hälsa. Målet med den globala och nationella 
folk hälsopolitiken är en god hälsa på lika villkor för 

15 Kognitiva funktionsskillnader kan göra att man till exempel har svårt att 
komma ihåg, ta initiativ till var dag liga aktiviteter, passa tider, med ordning och 
reda, kom ma till ro och få sömn, eller delta bland många människor.
16 Myndigheten för delaktighet 2015.

alla. Folkhälsan förbättras överlag, men samtidigt 
ökar skill naderna i hälsa mellan olika grupper. Vi vet 
att det finns stora socio eko no mis ka skill nader när det 
gäller hälsa mel lan länder, mel lan kom mun er och mel-
lan delar av sam ma stad. Till ex em pel skiljer sig me-
del livs längden ungefär 50 år mel lan olika länder i 
värld en, sex-åtta år mellan olika kom mun er i Sverige 
och så mycket som fem år mel lan oli ka stadsdelar i en 
och samma stad.17 Generellt mönster är att personer 
med låg utbildning eller låg inkomst har kortare me-
del livs längd och upp ger en sämre hälsa än den övriga 
be folk ningen, att kvin nors självrapporterade hälsa 
gene rellt är sämre än mäns medan män har kortare 
me del livs längd än kvinnor, och att vissa grupper18 rap-
porte rar en sämre hälsa än den övriga befolk ningen.19 

Hälsan i Hylte. Generellt sett är hälsan hög i Hylte 
kom mun, med ett ohälsotal20 lägre än i grann kom-
mun er na och i Sverige som helhet21, se fi gur 4:2. Me-
del livslängden är något högre än i riket för både kvin-
nor och män22, men ligger något lägre än i grann kom-
mun erna. Tittar man på andra mått, till exempel in-
dex et ”Hur mår kommunen”, vilket rankar Sveriges 
kom muner utifrån arbetslöshet, inkomst, brotts lig het, 
utbildning och hälsa, hamnar Hylte istäl let lägre än 
riksgenomsnittet23. Det tyder på att man mår rela tivt 
sett bra i Hylte, trots låga värden på vissa av dessa va-
riab ler. Ovanstående mått visar översiktligt hur Hylte-
borna som grupp mår jämfört med andra kommuner, 
men redo visar inte om eller hur folkhälsan varierar 
mel lan olika grupper eller delar av kommunen. Man 
kan utgå från att de skillnaderna i hälsa som finns ge-
ne rellt, även finns i Hylte24. 

17 Malmö stad 2013.
18 Särskilt nämns personer med funktionsned sättning, personer utländsk 
bakgrund och personer med HBTidentitet.
19 Statens folkhälsoinstitut 2010a.
20 Ohälsan mäts som det samlade antalet sjuk dag ar sjuk och akti vi tets
ersättning di vi derat med antalet individer i åldern 20–64 år.
21 Sweco 2016a.
22 Medellivslängden i Hylte är 80,0 för män och 85,0 för kvinnor (fyraårssnitt 
20102014), jämfört med 79,9 respektive 83,7 i Sverige.
23 Sverige 100 och Hylte 82. Data om arbetslöshet, disponibel inkomst, 
brottslighet, utbildning och ohälsotal från 20132014. Källa Sweco 2016a.
24 Se till exempel ”Från vaggan till graven”, Region Halland 2018a.

Figur 4:1. Hur människor mår bestäms av många olika faktorer. Källa: 
Information om Sverige 2017. 
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Människors egen kraft
Samhällsanda och socialt kapital
Samhällsanda som drivkraft. Olika faktorer som läget, 
infra struk tur en, arbets mark nads regionens stor lek, nä-
ringslivet och utbild nings nivån, ger viktiga förut sätt-
ning ar för tillväxt och ut veckling på en plats, se kapi-
tel 4.2 avsnitt Platsens möjligheter. Men det finns 
också något an nat mer svår definierat som på ver kar, 
och som vissa plats er har men inte andra. Det handlar 
om en stark samhällsanda som ska par enga ge mang 
och sam verkan och som driver det lokala sam hället 
framåt. Platser med en stark sam hälls anda präg las 
ofta av ett gott företagsklimat, bra skolor, nöjda med-
borgare och en hög attraktionskraft, oavsett struk tu-
rella förut sätt ningar. Arena för tillväxt25 har tit tat när-
mare på vilken betydel se samhällsandan har för plats-
ens utveckling, och hur kommunen kan stödja den.

Samhällsanda och välfärd. Samhällsandan, eller socialt 
kapital som det kallas inom forskningen, är plats bun-
den och har i en tid av glo balisering, snabba för änd-
ringar och stor rörlighet blivit en allt vik ti ga re kon-
kur rensfaktor. Det går inte att flytta på en sam hälls-
anda. En stark samhällsanda är ett kitt som får män-
nisk or att tri vas och vilja bidra genom att till ex em-
pel enga gera sig i föreningar och utvecklings pro jekt. 
Det smör jer ekonomin och får män niskor att flytta 
till ort en. Forskningen visar på starka sta tis tiska sam-
band mel lan stark samhällsanda26 och en rad vik tiga 
väl färdsfaktorer som demo kratiskt del tagande, väl be-
finnande, folkhälsa, livskvalitet, låg kri minalitet och 
eko nomisk tillväxt.

Tillit och tolerans. Ett samhälle med ett stark sam-
hälls anda kan be skri vas som ett samhälle där män-
nisk or litar på var andra och på samhällets in sti tu tion-
er. Tack vare tillit en har män niskorna lätt att sam ver-
ka.27 Tillit baseras på ömsesidiga för tro en den mellan 
män nisk or, en medfödd egenskap som gör att vi håller 
ihop i gruppen. För att balansera tillit ens nega tiva si-
dor som till exempel mobbning eller ut stöt ning, krävs 
ock så tolerans mot dem som avviker på något sätt. 
Tole rans innebär att man accepterar en persons eller 
en grupps åsikter eller värderingar, trots att man inte 
delar dem, och ger större indi vi du ell frihet åt var och 
en. Tolerans skapar kreativa och dyna miska miljöer, 
vilket gör dessa platser attraktiva för så väl män nisk or 
som företag. Förmågan att kom bi nera tillit med tole-
rans är inte medfödd utan byggs upp lång siktigt i mö-
tet mellan människor från olika sam manhang.28 

Det personliga engagemanget. I Hylte finns en lång 
tradi tion av att mötas över kulturgränser och att sam-
verka för den gemen samma utvecklingen. Till bruks-
orterna har folk i alla tider kommit från olika delar 

25 Arena för Tillväxt är en icke vinstdrivande organisation som ägs av ICA, 
Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting. Skriften ”Tillit och tolerans” 
har tagits fram av Jan Torége, utredare på SKL, Sveriges kommuner och land
sting. 
26 Eller så kallat ” högt överbryggande so cialt kapital”, se figur 4:2.
27 Torége 2015.
28 Torége 2015.

av Sverige och värld en, och på landsbygden har man 
behövt hjäl pas åt för att odla mark, fälla skog och 
byg ga hus och vägar. Idag drivs engagemanget fram-
för allt genom det ideella föreningslivet. Det finns fle-
ra hundra ideella föreningar i kommunen, och män-
niskor lägger ner massor av ideellt arbete i sam hälls-
föreningar, bygde gårds föreningar, hem bygds för ening-
ar, vägföre ning ar, idrottsföreningar, kultur för ening-
ar och så vidare. Ibland behöver man gå sam man för 
att lösa en viss fråga, men ofta bygger engage mang-
et av att man drivs av en gemensam vilja att ut veckla 
bygden, dra igång aktiviteter eller samlas kring ett 
visst intresse, se även kapitel 5.1 Verksamhets ut veck-
ling. Sam hällsandan byggs genom att män niskor väljer 
att träf fas i olika sammanhang och lösa olika frågor 
gemen samt. Genom samarbete, tillit till varandra 
och öppen heter för olikheter, bygger Hylte borna den 
kanske viktigaste lokala utveck lings kraften.

Hur kan planeringen stärka samhällsandan?
Kommunens roll. Kom munen ansvarar för många 
olika områden som spelar stor roll för hur tillit och 
tolerans utvecklas, bland annat i rollen som sam hälls-
planerare. Att bygga en socialt hållbart samhälle inne-
bär att sätta män nisk or i fokus, både på den lilla och 
den stora skalan. En god fysisk plane ring har en vik-
tig roll för sam hälls andan, för det första för att den 
kan skapa fler och bättre mötes platser för människor, 
för det andra för att den kan öka säkerhet och trygg-
het i utom hus miljöerna, och för det tredje för att den 
kan bidra till lokal identitet och att in vå nar na känner 
stolthet för plats en där de bor.29 

Mötesplatser. Ge nom att skapa bra och allsidiga mö-
tes platser möj lig görs möten mel lan människor. Exem-
pel på mötes plats er är torg, parker, stationer, bussar, 
biblio tek, idrotts hallar, butik er, restauranger, caféer 
och bygdegårdar. Mö tes plats er kan också vara tillfäl-
li ga så som idrotts evene mang, festi val er och konserter. 
Men en bra mötesplats är inte bara en fysisk plats ut-
an fram för allt en plats med ett rikt innehåll. Ett torg 

29 Torége 2015.

Figur 4:2. Samband mellan tillit och tolerans. I ett samhälle med stark 
samhällsanda (över bryggande socialt kapital) kombineras tillit med 
tolerans. Bearebetning av Torége 2015. 

Stark samhällsanda
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GESTALTNING
Mätvärden: Rumslig integration. Bredd på gator, stråk, trottoarer och passager. 

Proportioner längd/bredd/höjd i rum. Närhet till andra människor och 
funktioner. Grönska och naturelement i rummet. Förekomst av konstnärlig och 

annan utsmyckning/konst. Sol och skugga. Balanserat färg och materialval. 
Mänsklig skala i ögonhöjd. Antal av olika skalor samtidigt i rummet. 

Antal av olika aktörer som synligt har påverkat utformningen av rummet. 
Vistelsemöjligheter med skydd i ryggen. Överblick.

MIX AV FUNKTIONER
Mätvärden: Variation i bostadsutbud. Varierande utbud av aktiviteter, 
kommersiell och effentlig service. Procentandel av rörelsenätet med 

respktive 1, 2, 3 eller flera typer av funktioner/100 meter. Placering av 
kända funktioner som kan skapa konflikter på en plats, t.ex. krogar, 
diskotek, större events. Placering och typ av aktivitetsmöjlighet för 

respektive barn, unga, vuxna med flera grupper. Platsprogram.

MIX AV MÄNNISKOR
Mätvärden: Dag och nattbefolkning per kvadratkilometer. Genomströmning 
av fotgängare, cyklister och bilar per timme på olika tidpunkter. Fördelning 
av genom strömning av olika grupper av människor. Intervaller i kollektiv

trafiken. Antal personer per kvadratmeter plats på olika tidpunkter. 
Fördelning av olika grupper (till exempel män/kvinnor, barn/äldre). Antal 

olika aktiviteter som genomförs samtidigt (helst minst tio fokuspunkter eller 
saker att göra). Genomsnittligt avstånd mellan korsningar och anslutningar i 

rörelsenätet. Antal och placering av bänkar och andra sittmöjligheter.

TYDLIGHET
Mätvärden: Uppdelning av områden och byggnader i offentliga, 

halvoffentliga, halvprivata och privata zoner. Typer av gränser och 
övergångar mellan zonerna. Placering av entréer mot gatan, respektive åt 
annat håll. Skyltning om ägandeskap, samt gatunamn och husnummer. 

Namngivning och skyltning av gång och cykelvägar som är viktiga i 
vardagen, till exempel huvudstråk mot centrum. 

SOCIAL KONTROLL
Mätvärden: Överskådlighet (antal och storlek på konvexa rum, 
isovister längs viktiga stråk och från viktiga punkter på platser). 

Förekomst av tunnlar, prång och nischer. Antalet synliga människor 
på olika tidpunkter på olika ställen i området (minst 100 personer per 
timme). Antal entréer, bostadsfönster och genomsiktliga balkonger 
per 100 meter. Längd på aktiva fasader och bottenvåningar (fönster, 
restauranger mm) per 100 meter. Genomsiktlig glasyta totalt per 100 

meter. Närvarotid av polis, ordningsvakter och trygghetsvärdar.

BELYSNING
Mätvärden: Byggnadslängd som antal fönster per 100 meter. Avstånd 
till mörka platser vid sidan av rörelsestråk per 100 meter. Kontinuerlig 
belysning från start till destination. Ljusnivå. Ljusets jämnhet. Möjlighet 

att känna igen ett ansikte inom tio meters radie. Ljusets riktning (till 
exempel uppåt, neråt, utåt, reflektioner). Ljus i skyltförnster på kvällen. 

Ljus i privata fastigheter/bostäder. Placering av bländande ljus. Förekomst 
av effektbelysning och smart, interaktiv belysning. Förekomst av särskild 

belysning på speciellt otrygga ställen. Koordinerad belysningsplan.

SKALSKYDD
Mätvärden: Vald skalskyddsnivå (till exempel enligt CENstan dard). Förekomst 

av och höjd på murar, staket, häckar, tagg tråd och grindar samt låsmöjlig
heter här. Placering av dörrar, grindar och andra öppningar. Före komst av 

synligt in brotts och stöld skydd (speciallås, larm, galler, jalusier, hemma gjorda 
skalskydd) på och i byggnader. Förekomst av sektionering. Genom sikt och 

frånvaro av reflekterat ljus i galler/jalusier i skyltförnster. Kopierings säkring av 
nycklar. Placering och synlighet av kameror. Åtgärdstid på larm. 

FÖRVALTNING
Mätvärden: Förekomst av klotter och annan skadegörelse per 100 

meter. Smuts och slitage på fastigheternas ytterskal, offentliga rummet 
och objekt. Antal felplacerade objekt per 100 meter. Systematisk 

dokumentation av klotter och skadegörelse. Åtgärdstid för sanering av 
klotter och skadegörelse. Underhålls planer för fastighetsägare och för 
kommunens anläggningar, platser och mark. Avtal om klottersanering 

och efterlevnad. Val av tillräckligt robusta och lättskötta material. Val av 
tillräckligt vandalsäkrad inredning i rum och områden (till exempel lampor).

INFORMATION
Mätvärden: Hållplatser med realtidsinformation. Placering 

av information om brottsofferstöd (även på relevanta språk). 
Kommunikationsplan för trygghetsprojekt (och på relevanta språk). 

Lättillgänglig, tydlig och uppdaterad information (i tryck, webbaserad 
och appbaserad). Aktuell information om stadsdelen och aktiviteter i 
området (från kommun, fastighetsägare, skola, trafikbolag med flera). 

Skyltning om kontaktperson och ordningsregler. 

kan till exempel vara vackert, men helt tomt på män-
nisk or. Avgörande är innehållet, det vill säga vilka an-
led ning ar som finns för att söka sig till plats en. Ett 
torg eller en gågata behöver till exempel butik er, café-
er, bib liotek, torghandel, evenemang och lik nande för 
att vara levande. En skatebana, en isrink eller en scen 
kan liva upp ett livlöst torg, och en park eller en bo-
stads gård kan få nytt liv med aktivitetsytor och sitt-
platser av olika slag. Handeln bidrar kanske allra mest 
till att locka till sig människor. Eftersom handeln kon-
centre ras alltmer, se kapitel 5.2, blir det i de flesta 
orter allt färre butiker, vilket gör att många mötes-
plats er töms på innehåll. Därför är det extra vik tigt att 
för söka för täta viktiga mötesplatser, genom att kon-
cent rera andra slags aktivi tet er som drar män niskor 
dit. Stora ödsliga kontorshus och parke rings plats er i 
cent rala lägen får motsatt effekt. 

Säkerhet och trygghet. Säkerhet är den faktiska risk 
att utsättas för brott och ordningsstörningar som finns 
på en plats, medan trygghet är individens upplevelse 
av den säkerheten eller risken30. Trygg het eller otrygg-
het i utomhusmiljöer hör ihop med tilfilit eller brist 

30 Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018.

på tillit. Stiftelsen Tryggare Sverige identifierar fyra 
jämbördigt viktiga områden som påverkar individens 
trygghet31: 

§	Individens känsla av kontroll, bland annat genom 
formell/informell kontroll, belysning, tydlighet och 
förutsägbarhet i den fysiska miljön och bra in for ma-
tion.

§	Tillit till samhället och andra människor, vilket 
om  fattar god förvaltning och skötsel av den yttre 
miljön, men också bra stöd till individer som 
drabbas av brott.

§	Anhörigas och andras säkerhet, det vill säga hur 
riskabel man uppfattar situationen inte bara för 
egen del, utan också för andra närstående och folk i 
allmänhet.  

§	Individens tro på sin egen och andras förmåga att 
förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser 
av att utsättas. Här spelar uppväxt, individens 
fysiska eller psykiska funktionshinder och socio-
ekonomiska faktorer in. 

31 Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018.

Figur 4:3. Modell över aspekter som påverkar tryggheten. Källa: Stiftelsen Trygghet i Sverige, 2018, Foto Hylte kommun.
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Identitet. En anonym plats som man inte känner att 
man kan identifiera sig med, kan skapa otrygg het 
och en ovilja att engagera sig i och ta ansvar för mil-
jön. Att bygga bostads områdets, ortens eller kom mun-
ens identitet eller ”va ru märke” bidrar både till ökad 
stolthet och till stör re ansvar för plats en. Att ut veckla 
den lo ka la identiteten handlar om att fånga och ut-
trycka en be rättelse om platsen som ger samman hang 
och stolt het, både inåt för dem som redan bor där, och 
utåt för att locka nya invånare. Den behöver fånga 
något som är unikt och som man redan har eller vill 
satsa på i fram tiden, såsom märkvärdig natur eller ar-
ki tek tur, en speciell attrak tion, ett återkommande eve-
ne mang, en iögon fal lande satsning eller en stark sam-
hälls anda. Det kan också handla om fysiska åt gärd er 
som att rusta upp och att stärka fysiska sam band med 
om givningen36.  

Fortsatt planering behöver uppmärksamma hur den 
sociala håll bar het en kan förstärkas, den lokala identi-
tet en för tydligas och hur planeringen kan möta olika 
behov och ur jämställdhets, mångfalds- och in klu de-
rings per spektiv, bland annat i arbetet med att ta fram 
för djupningar över delar av kommunen. Ökat fokus 
bör läggas på att förstärka tryggheten i samhälls byg-
gandet, särskilt på ungdomars trygghet och utveck ling 
i samhället37. Arbetet med med borgardialog behöver 
intensifieras, lik som använd ning av andra verk tyg för 
att in teg rera de sociala aspekt erna tidigt och tyd ligt, 
till exempel so ciala kon se kvens ana lyser (SKA) och 
barn kon se kvens ana lys er (BKA)38. 

36 Regionplane och trafikkontoret 2008.
37 Se Framtidsenkät ungdomar i samrådsredogörelsen till översiktsplanen, 
Hylte kommun 2018b.
38 Flera kommuner har arbetat fram metoder och mallar för detta, bland 
annat Göteborgs stad, se Göteborgs stad, 2011a och 2011b.

Utomhus miljöer som är nedskräpade, där byggnader 
inte under hålls ordentligt och där fönsterrutor förblir 
trasiga länge skapar stress, mins kad trygghet och en 
känsla av ut satt het hos dem som bor där32. Offent liga 
miljöer mås te upplevas som säkra och väl kom nande 
för alla vid olika tider på dygnet. En otrygg ute miljö 
kan leda till att man inte vågar gå ut när det är mörkt, 
tar omväg ar för att undvika vissa platser eller väljer 
bilen i stäl let för en promenad. Trygga mil jöer hand-
lar om ute miljöns fysiska utform ning, till exempel att 
den är över blickbar och har bra ljus sättning, men ock-
så om att skapa förutsättningar för aktiviteter och 
verk sam heter som gör att många människor rör sig 
i miljön. En trygg miljö främjas därför av att man 
blandar bo stä der, verk sam heter och service, så att det 
blir liv och rörel se under hela dygnet. Boverket har 
iden tifierat några gemensamma kännetecken för plats-
er som upplevs som trygga33. Det är platser som:

§	går att överblicka
§	ger kontakt med omgivningen
§	är befolkade
§	går att orientera sig i
§	blandar vägar och bebyggelse
§	är välskötta

Upplevelser av otrygghet varierar och den tydligaste 
skillnaden finns mellan kvinnor och män, där kvinnor 
känner sig mer än fyra gånger så otrygga som män34. 
Stiftelsen Tryggare Sverige har utarbetat en modell 
med nio aspekter som påverkar tryggheten35, se figur 
4:3.

32 Brottsförebyggande rådet 2012.
33 Boverket 2010d.
34 Boverket 2010d.
35 Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018.

Övergripande planeringsinriktning - Människor och livsmiljö
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Stärk det sociala perspektivet i planering och byggande. Ta in de sociala aspekterna i pla ne ring ens tidiga skeden 

genom att arbeta aktivt med dialog och del aktighet, utveckla de sociala planerings underlagen och använda sociala 
konsekvensbeskrivningar. 

§	Förstärk tilliten och främja miljöer som inbjuder till delaktighet och underlättar för möten och samspel mellan 
män niskor genom att utveckla allsidiga mötesplatser, trygga och välkomnande offentliga mil jöer och platsens lo
ka la identitet. Arbeta för att bygga bort barriärer och strukturer som separerar och länka samman olika delar av 
tät orterna med varandra.

§	Utgå från att människor är olika och har olika behov. Säkerställ att planering och byggande är inklu derande, till
gäng lig och verkar för att möta olika behov, till exempel genom att använda barn och jämställdhets perspektiv 
och att analysera av olika gruppers behov och önskemål för att må bra, känna sig trygga och och vara delaktiga 
sam hällslivet. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Människor och livsmiljö
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G3 BEBYGGELSEMILJÖNS KVALITETER: Socialt perspektiv; Dialog och delaktighet, Mötesplatser, trygghet och 

identitet; Människors olika behov; Fysisk tillgänglighet.

Förslag på fortsatt arbete - Människor och livsmiljö
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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4.2 Attraktivt boende
Vad är attraktivt?
I föregående avsnitt betonades vikten av so cialt starka 
samhällen för att de som bor och lever i kom munen 
ska må bra och känna stolthet. En annan fråga som 
hänger ihop med detta är hur attraktiv och lock ande 
kommunen, ort en eller bo stadsområdet är för inflyt-
tare, och vad det är som gör att man väljer att stanna 
på eller flytta till en plats framför en annan. Genom 
att växa blir det fler som bidrar till kommun ens lång-
siktiga ut veck ling, till en fortsatt hög service nivå, och 
till att nya inves te ring ar och satsningar kan gö ras för 
framtiden. När andra upptäcker de lokala kva li tet erna 
och väljer att flytta in, får den lo ka la stolt heten mer 
näring. Men vad är egentligen attrak tivt? 

Platsens förutsättningar
Det är attraktivt där människor väljer att bo. För enk-
lat skulle man kunna säga att ju fler som väljer att bo 
på ett ställe, desto mer attraktivt är det. Studier visar 
att de grund förutsättningar som gör att de flesta väljer 
en plats är dels hög folkmängd och täthet, dels närhet 
till en ekonomisk motor,1 faktorer som fram för allt 
finns i storstadsregionerna som på så sätt funge rar 
som mag neter eftersom de redan har många män nisk-
or och före tag. 

Platsens kvaliteter viktigare. Dagens öka de rörlighet, 
gör att boende och fritid inte längre be hö ver ligga 
geografiskt nära varandra och att av stånden kan öka 
ju flexiblare arbetslivet blir, se kapitel 2.1. Om vi förr 
flyttade dit jobben fanns, är det idag and ra kva li tet er 
i livsmiljön som värderas hög re vid val av bo en de ort.2 
Vad som uppfattas som att rak tiva kva li tet er skiljer 

1 Mel lander 2014a.
2 Cars 2006.

sig från person till per son och mel lan olik a grupp er, 
men den forskning som pågår visar att plats er nas egna 
kvaliteter spelar en större roll än in di vi du ella faktorer 
som ålder, inkomst och ut bild ning.3 

Förutsättningar. För att förstå förutsättningarna för 
lokal och regional tillväxt, delar Arena för till växt4 i 
en studie, in plats ens ut veck lings förmåga i tre delar 
som samspelar med varandra5: 

§	Externa faktorer som påverkar platsens möjlighet 
att utvecklas, till exempel drivkrafter som globalise-
ring, urbanisering och digitalisering6.

§	Platsens grundläggande förutsättningar för utveck-
ling, till exempel det geo gra fiska läget, den lokala 
arbetsmarknads regionens stor lek, infrastruktur, 
demo grafi, utbild nings nivå och branschstruktur (se 
kapitel 2-3).

§	Platsens sociala kapital och människors egen för-
måga till förnyelse i samarbete med andra. (se 
föregående avsnitt 4.1)

Dessa tre delar behöver vara uppfyllda för att platsen 
över hu vud taget ska kom ma ifråga att flytta till, men 
också för att man ska vilja och kunna bo kvar. Man 
kan helt enkelt inte tänka sig att bo på en plats där 
man inte har försörjning inom räck håll, eller där man 
inte känner sig trygg och säker. 

Även andra studier stödjer den här bilden. Tillväxt-
ana lys7 har till exempel gjort en studie av ett fyrtiotal 
orter med en positiv befolk nings tillväxt som ligger i 

3 Torége 2015.
4 Arena för tillväxt är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt 
och utveckling, i samarbete mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner 
och Landsting.
5 Torége 2015. Se även SKL 2015a. 
6 Hylte kommun 2016b.
7 Tillväxtanalys är en analysmyndighet under Närings departe ment et, som på 
uppdrag av regeringen utvärderar och analyserar svensk till växtpolitik.

Figur 4:4. Platsens kvaliteter är viktiga för ett attraktivt boende. Här bostäder på Löparstigen i Hyltebruk. Foto:Hylte kommun Hanneli Dahl. 
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kom mun er med i övrigt mins kande befolkning.8 Den 
visar att attraktivitet i hög utsträckning handlar om 
att skapa ökad livskvalitet på orten. De förut sätt ning-
ar som är viktiga för livskvaliteten är: 

§	Närhet till arbetsmarknader (se kapitel 2)
§	Bra kommunikationer (se kapitel 3)
§	Goda sociala strukturer (se kapitel 4.1)
§	God offentlig service (se kapitel 5.2)
§	Attraktivt boende (detta avsnitt)

Dessutom behövs enligt andra forskare9:

§	Utbud av varor, tjänster och upplevelser, som ger en 
känsla av att det händer något, till exempel butiker, 
caféer, kultur och upplevelser,  (se kapitel 5.2).

Vi kan alltså konstatera att utöver de externa faktor er-
na, platsens för ut sätt ningar och sociala kapital, spelar 
tillgången till attraktivt boende, kvaliteten på den 
offent liga servicen och utbudet av varor, tjänster och 
upp levelser roll för hur en plats attraktivitet uppfattas. 

Val av boendeort
Attraktivitet vid val av boendeort. Att bestämma sig 
för att flytta till en ny ort är ett stort beslut som om-
fat tar många ställningstaganden. En forsk nings studie 
om platsers attraktivitet som gjorts ge nom intervjuer 
med ett stort antal flyttare visar att det som styr valet 
av plats hänger samman med fak torer på tre ni våer, 
som alla är viktiga för attraktiviteten10, se figur 4:5:

§	Behov är de grundläggande förutsättningar som 
måste vara uppfyllda för att platsen ska överhu vud-
taget ska komma ifråga. Det handlar om faktorer 
så som en trygg och säker bostad, och tillgång till 
arbe te, för sörjning och bra kommunikationer.

§	Krav är de förutsättningar som inte är förhand-
lings bara utan måste vara uppfyllda (ska-krav), 
till ex empel att bo nära sin släkt, korta avstånd till 
för skola och skola, billigt boende eller en viss typ av 
bostad.

8   Tillväxtanalys 2011.
9   Handelsrådet 2014, Mellander 2014a och 2014b.
10 Niedomysl 2010.

Hög

Låg
xx

Många

xx

Få

Preferenser

Behov

Krav

Figur 4:5. Modell för attraktiva platser. Ju bättre en plats kan till freds
ställa olika behov, krav och preferenser, desto hög re bo en de attrakti
vitet, men de grundläggande behoven får inte glömmas. Källa: 
Be ar bet ning av Nie  do mysl 2010 i Tillväxtanalys 2011.

§	Preferenser eller önskemål, handlar om de förut sätt-
ningar som är ”det lilla extra”, till exempel lugn och 
ro, sjö utsikt, möjlighet att ha hästar eller en extra 
fin bostad. 

Ju bättre förutsättningar en plats har att uppfylla be-
hov, krav och önskemål hos olika grupper, desto större 
är platsens eller ortens attrak ti vi tet. Ytterst handlar 
att rak tivitet om livskvalitet, både så dant som behövs 
för att få ihop tillvaron (behov och krav) och sådant 
som gör att den också blir njutbar (preferenser). Det 
är vanligt att man bara fokuserar på de personliga pre-
fe renserna i pyramidens topp när man pratar om att-
raktivitet, men de grundläggande behoven och krav en 
måste också vara uppfyllda för att en plats verk ligen 
ska vara lock ande flytta till och att bo på. 

Bostadens attraktivitet
Boendepreferenser. I kommuner som ligger längre från 
de större städernas dragningskraft, och där man inte 
alltid kan räkna med att få igen in vesteringar när man 
bygger bostad, är det dock viktigt att fundera närmare 
på vad det där lilla extra skulle kunna vara som lock ar 
och möjliggör för män niskor att flytta in till och stan-
na i kommunen.  

Fysiska kvaliteter. Utformningen av själva bostaden 
spelar ofta stor roll för vårt val om boende. Fysiska 
kvaliteter som värdesätts kan hand la om bostadens 
storlek och stan dard, hur den ser ut, om det finns 
trädgård, ute plats eller altan, eller om den är lättskött. 
Även om dessa vär den inte är grundläggande för att 
man ska klara sig, kan de vara avgörande för varför 
till slut väljer en plats framför en annan.

Attraktiva lägen. Hur viktigt läget är och vad som 
upp fattas som attraktiva bostadslägen varierar. För 
vissa är läget kanske inte alls viktigt, om andra behov, 
krav och preferenser är uppfyllda, medan det för and-
ra kan vara avgörande. Platsbundna värden kan till 
exempel vara enskildhet, närhet till kollektivtrafik och 
service, vacker natur, fin kultur miljö, möjligheten att 
ha hästar, eller sjöutsikt. 

Fortsatt planering. När det gäller attraktivt boende 
kan kom munen på sam ma sätt som med bostads be-
stånd ets kvan ti ta ti va värden, se kapitel 4.3, arbeta 
med att undersöka vad som finns och vad som efter-
frågas för att skaffa sig en bild av vilka kva li teter bo-
stadsbeståndet bör komp letteras med och vilka lägen 
som kan vara attraktiva för ny bebyggelse. Att identi-
fiera sjönära lägen på landsbygden kan vara en del av 
detta, men det kan också handla om att till ex em pel 
bygga moderna terrasslägenheter mitt i en tät ort. 

För att få till stånd en långsiktigt ökan de be folk ning, 
behö ver man jobba på flera front er samtidigt: med den 
fysiska attraktiviteten i orterna och på lands bygden, 
med den sociala miljön så att människor känner trygg-
het och tillit till varandra, och med kraftfulla åtgärder 
för arbets mark nads för sto ring så att män nisk or kan 
för sörja sig och före tagen hitta arbets kraft. 

Grad av 
attraktivitet

Antal 
valmöjligheter
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Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen 
Strandskydd
Närhet till vatten. I Hylte finns många sjöar och vat-
ten drag. Hela tio pro cent av kommunens yta består av 
vat ten trots att det är en inlandskommun. För många 
människor är närheten till vatten en sär skilt vär de full 
kvalitet. Det kan hand la om att få till gång till en vack-
er sjöutsikt, och/eller närhet till fis ke, båt liv och bad. 
Dessa lägen kan ha en avgörande bety delse för att 
kunna behålla och ut veckla service och verksam het-
er i bygden. Ett attrak tivt läge kan vara avgörande för 
att kunna bygga nya bostäder på lands bygden, efter-
som det annars är svårt att finan siera byggnation eller 
att på sikt kunna säl ja bo stad en utan förlust. Det finns 
and ra typer av attrak ti va lä gen, men närheten till vat-
ten är ofta den mest efter traktade. Det finns också 
verk sam het er som på grund av sin natur behöver ligga 
vid vat ten, till exem pel en fisk od lings verksamhet eller 
en cam ping plats.

Strandskyddets syften. Vatten har stor betydelse 
också för djur- och växt liv och för det rörliga frilufts-
livet. Där för skyddas stränd er i Sverige av strand-
skydd, som det bara i vissa fall går att få dis pens från. 
Strand skydd et har två syften, dels ska det se till att 
goda livs vill kor för djur- och växt livet bevaras, dels 
ska det långsiktigt trygga att människor har till gång 
till strandområden ge nom alle mansrätten. Alle mans-
rättsligt tillgänglig mark har allmänheten rätt att vara 
på eller passera fritt över och använda för att bada, 
ströva och utöva an nat fri lufts liv. Inom strand skydd-
ade områden är det förbjudet att bland annat att upp-
föra nya bygg nader. 

Generellt och utökat strandskydd. Det generella 
strandskyddet omfattar ett område om 100 meter upp 
på land och ut i vattnet från strandkanten och gäller 
vid alla sjö ar och vattendrag. I Hylte gäller utökat 
strand skydd upp till 200 meter på landområden vid 
Bol men, delar av Jällunden, sydöstra delen av Stora 
Fär gen, Mellan-Fär gen, Södra Färgen och Unnen, samt 
i vatten områ den i sjöarna Bolmen, Mellan-Färgen och 
Södra Färgen1.

Strandskydd i detaljplaner. I en detaljplan får kom-
mun en bestämma att strandskyddet ska upphävas för 
ett om råde, om det finns särskilda skäl och om be ho-
vet av att använda området är viktigare för sam hället 
än strandskyddsintresset. Om en befintlig detalj plan2 
ska ändras eller om en ny detaljplan ska göras över ett 
område med en gällande detaljplan där strand skyddet 
är upphävt, så träder på nytt strand skyddet in. För att 
återigen kunna upphäva strand skyddet i den nya eller 
ändrade detaljplanen krävs att något av de särskilda 
skälen är uppfyllda. 

Skäl för dispensprövning. Det går enligt miljöbalken 
att pröva dispens från strandskyddet i samband med 
förhandsbesked och bygglov eller genom upphävande 

1 Reviderades 20141203, Länsstyrelsen Halland 2014a.
2 Gäller detaljplan som tillkommit efter 1975.

Jällunden, Aleudd. Foto: Hylte kommun Lisa Myelady.
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Figur 4:6. Bredden på den fria passagen ska anpassas efter för
utsättningarna på platsen. Källa: LISutredning, Hylte kommun 2012a. 

av strandskyddet i en detalj plan, om det finns sär-
skilda skäl för detta. De sär skil da skälen gäller om 
om rå det:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen

3. behövs för en anläggning som för sin funktion mås-
te ligga vid vattnet och behovet inte kan till go do ses 
utanför området

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
om rådet

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse 

Om ett område är utpekat för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, ett så kallat LIS-område, i översikts-
planen gäller ock så att dispens får prövas om området:

§	tas i anspråk för byggnad/anläggning/verksamhet 
som bidrar till landsbygdsutveckling 

§	tas i anspråk för enstaka en- eller tvåbostadshus 
med komplementbyggnader i anslutning till befint-
ligt bostadshus

Utpekande av ett LIS-område innebär alltså att det 
finns ett ytterligare skäl för att kunna pröva dispens 
från strand skyddet i ett sådant område.

Vad är LIS?
Verktyg för landsbygdsutveckling. LIS är ett strategiskt 
verktyg för utveckling av kom mun en där man vill 
ska pa bättre förutsättningar för be byggelse i de fall 
strand skyddet kan utgöra ett hin der för önskad och 
lämp lig landsbygdsutveckling. 

Översiktsplan. Sedan 2009 kan kommunen i översikts-
plan en redovisa områden för landsbygdsutveckling i 
strand nära läge. Ett sådant om råde får betraktas som 
ett särskilt skäl för dispens från strandskyddet: 

§	om byggnaden, verksamheten, anläggningen eller 
åt gärden är lämplig för utveckling av lands bygden

§	om den är av ett sådant slag och har en så begrän-
sad omfattning att strandskyddets syften fort farande 
tillgodoses långsiktigt

§	och om det endast har en liten betydelse för att till-
go dose strandskyddets syften i eller i närheten av 
tätorter

Tillämpning enligt Boverket. Boverket3 anger följande 
tillämpning av miljöbalkens bestämmelser: Inom ett 
LIS-område kan det särskilda skälet för lands bygds-
utveckling användas vid dispens och upp hävande av 

3 Boverket 2016a.

strandskyddet. Kommunen ska kunna moti vera be-
slutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska till ex em pel bid-
ra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att 
det fortsatt ska kunna finnas butiker och offent lig ser-
vice. Exempel på åtgärder som kan få dispens:

§	En turistanläggning där tillgång till stränder och 
vat ten är en förutsättning, eller åtminstone en avse-
värd fördel

§	Verksamhet som behöver ligga vid vatten, till 
exempel fiskodling eller båtuthyrning

§	Verksamheter som behöver kombineras för att täcka 
upp säsongen och få bättre lönsamhet

§	Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i 
området så att kommersiell och offentlig service ska 
kunna finnas kvar

Om dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus 
inom ett LIS-område är kravet istället att huset ska 
byg gas i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Fri passage. Det ska alltid finnas en fri passage mellan 
bebyggelse och stranden som ska vara så bred att all-
mänheten kan ta sig fram utan att området ska kän-
nas som privat. Det gäller också inom LIS-områden 
och inom detaljplaner där strandskyddet är upp hävt. 
Det går att säkerställa den fria passagen genom att 
till exempel i en detaljplan kräva att staket eller mur 
byggs mellan enskilda tomter och den fria pas sagen. 
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nan  de av gräns ning inte finns för Halland, får hela 
Hyl  te kom mun ses som lands bygd i LIS-sammanhang.  

LIS i översiktsplanen
LISområden från LISplan, LIS 123. Hylte kommun 
an tog 2012 Lands bygds utveckling i strandnära lägen7 
som ett tematiskt tillägg till över siktsplanen ÖP2001. 
I LIS-plan en pekades 22 om råden ut som lämpliga för 
lands bygds utveckling, se figur 4:7. 

Den antagna LIS-planen från 2012 föreslås fortsätta 
gälla tillsammans med denna översiktsplan, med föl-
jande ändringar och tillägg: 

Borttagna LISområden. I sitt granskningsyttrande 
till LIS-planen framförde länsstyrelsen invändningar 
mot två av de föreslagna områden, 11 Mellanfärgen–
Hallaböke och 13 Söd ra Färgensjön–Löje näs, då des-
sa bedömdes strida mot riksintressen enligt miljö-
balk  en kapitel 3 och 4. Då båda områdena bedöms 
vara av betydelse för landsbygdsutvecklingen, revide-
ra des dessa i utställningsförslaget med utgångs punkt 
från läns  styrelsens synpunkter, för att få så sätt få upp 

7 Hylte kom mun 2012a.

Den fria passagen ska anpassas till de verkliga för hål-
lan dena i terrängen. Vid kraftiga slutt ningar ner mot 
stranden kan den fria passagen be höva göras bredare. 

Vad menas med landsbygd
Olika definitioner. Det finns ingen entydig defintion 
av vad som räknas som landsbygd, utan definitionerna 
varierar utifrån olika behov och syften, och vilken ni-
vå som avses. Jord bruksverket klassificerar hela Hylte 
kom mun som landsbygd4, me dan Gles bygds verket 
räknar Hyltebruk till tätort (över 3 000 in vå nare) och 
övriga delar av kommunen (inom 45 minuters bilresa 
till tätort) som tätortsnära lands bygd5. 

Hela kommunen. Kommunen är en helhet där utveck-
lingen i tätorterna gynnar landsbygden och vice versa. 
I vissa län har läns styrelsen gjort bedömning en att 
strand områden i och i anslutning till region- och del-
regionala centra samt större kom mun centra som också 
är orter med stadig posi tiv befolkningsutveckling inte 
ska anses vara lands bygds områden6. Eftersom en lik-

4 Jordbruksverket 2015e.
5 Glesbygdsverket 2008.
6 Länsstyrelsen Västra Götaland 2010a.

Figur 4:7. Landsbygdsutveckling i strandnära läge. LISområdena är förtecknade i tabellen till höger. Karta 20190730, Rickard Linder. 
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dem för ny prövning. I sitt granskningsyttrandet för 
översiktsplanen8 vid hål ler länsstyrelsen sin upp fatt ning 
från LIS-planen 2011 att områdena inte bör bebyggas 
ytterligare och därför ska tas bort som LIS-områden. 
Vid den efterföljande planeringen har länsstyrelsens 
granskningsyttrande av görande betydelse för tolkning-
en av planen, efter som man anser att ett viktigt natio-
nellt intresse inte har tillgodosetts. LIS-områdena 
kommer därför inte kunna användas som dispensskäl 
för ny bebyggelse och tas bort som LIS-områden.

Befintliga LISområden. Sammanlagt kvarstår 20 LIS-
områ den (LIS 1-23) från LIS-planen där de också be-
skrivs närmare, se figur 4:7. De behåller alla sin ur-
sprung liga num rering.

Nya LISområden. Åtta nya LIS-områden (LIS 24-32) 
föreslås i denna över siktsplan. De förslag på nya LIS-
om råden som presenteras nedan har tagits fram med 
utgångspunkt från:

§	Förslag från allmänheten som via hemsidan och 
annons i lokalpressen 2016-10-08 bjöds in till att 
komma med förslag på LIS-områden, vilket resulte-

8 Länsstyrelsen Hallands län, 2019a

 LIS 132 OMRÅDE FÖR LANDSBYGDS
 UTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

BEFINTLIGA LISOMRÅDEN
Beskrivs närmare i LISplanen, Hylte kommun 2012a.

§	LIS 1 Höghulta sjö  Tränshult
§	LIS 2 Drängsjön  Drängsered
§	LIS 3 Prästasjön mm  Torup 
§	LIS 4 Nissan  Fröslida
§	LIS 5 Hagasjön och Glassjön  Mjälahult
§	LIS 6 Nissan, Kanalen  Hyltebruk
§	LIS 7 Stora Skärshulta sjö  Skärshult
§	LIS 8 Nyarpssjön  Långaryd
§	LIS 9 Stora Färgen  Bexet Ekenäs
§	LIS 10 Stora Färgen  Ågärdet m.fl.
§	LIS 12 Hallasjön  Bohult
§	LIS 14 Yasjön  Yaberg 
§	LIS 15 Jällunden  Simmarydsnäs
§	LIS 16 Sörsjön och Hallasjön  Åker Färda
§	LIS 17 Kroksjön  Unnaryd
§	LIS 18 Unnen  Unnaryds samhälle
§	LIS 19 Unnen  Önnekvarn
§	LIS 21 Bolmen  Järanäs
§	LIS 22 Bolmen  Tiraholm
§	LIS 23 Bolmen  Möllekvarn m.fl.

NYA LISOMRÅDEN
Beskrivs närmare på följande sidor i denna översiktsplan.

§	LIS 24 Unnaryd Rangalsnäs
§	LIS 25 Unnaryd Åbygget
§	LIS 26 Torup Nyebro
§	LIS 27 Torup Givagård
§	LIS 29 Hyltebruk Södra Ekeryd
§	LIS 30 Unnaryd Byn
§	LIS 31 Hyltebruk Brogatan
§	LIS 32 Rydöbruk Övregård

rat i att två LIS-områden (LIS 24-25) före slås som 
lämpliga för landsbygds utveckling9.

§	Översyn av gällande detaljplaner där strandskydd 
fort farande gäller och marken inte är ianspråks ta-
gen, vilket resulterat i fyra nya LIS-områdena (LIS 
26-30). Dessa är helt eller i huvudsak plan lag da och 
bedöms som mycket lämp liga för ut bygg nad en ligt 
detaljplan. Eftersom strand skydd et inte har upp-
hävts i dessa detaljplaner, o möj lig görs ut bygg nad 
i de delar som berörs av kvar varande strand skydd 
och där någon av de övriga sär skilda skäl en till dis-
pens inte kan tillämpas.

§	Förslag som kommit fram internt under arbetet med 
nya utvecklingsområden i översiktsplanen, vil ket 
re sul te rat i två om rå den (LIS 31-32). I des sa föreslås 
ny an vänd ning med syfte att förtäta cent rum nära 
bebyg gelse och i ett utvidgning av ett verk sam hets-
område i enlighet över sikts planens in ten tioner.

Namnsättning. De nya LIS-områdena har fått namn 
som utgår från den tätort vars utveckling och service 
de i första hand de förstärker, medan namnen på de 
befintliga utgår från sjöarnas namn. Att ha kvar detta 
namnbruk är inte möjligt eftersom flera LIS-om rå den 
omfattar flera sjöar och/eller vattendrag, varav någ ra 
är mycket små och utan namn.

Storlek. De nya LIS-områdena är generellt mindre 
än de befintliga. De omfattar dock inte bara själva 
strand skyddsområdet eftersom detta kan komma att 
ändras i framtiden. 

Generella riktlinjer: Fort satt ut red ning i samband med 
plan lägg ning eller bygg lov pröv ning kan visa att det 
är olämp ligt att bebygga del ar av ett LIS-område. För 
alla LIS-områden gäller att:

§	Strand skyddets syf ten ska fortsatt vara tillgodo-
sed da för att lätt nader i strand skyddet ska kunna 
med ges, det vill säga att all män hetens tillträde till 
stranden sä ker ställs, och att goda livsvillkor för 
djur- och växt liv på land och i vatten bevaras.

§	Ny bebyg gel se bör i första hand anslutas till kom-
mu nal vatten- och avloppsanläggning. i andra hand 
till annan form av gemensam anläggning. 

§	Ut form ning och pla ce ring av bebyg gelsen bör utgå 
från respektive om rå des specifika karaktär och forn-
läm nings miljö för LIS-områden som ligger i områ-
den med höga kul tur miljövärden. 

§	In  ventering av naturvärden bör utföras i ett tidigt 
ske de i detaljplaneprocessen så att bebyggelsen kan 
an pas sas till befintliga värden.

§	Byggnation i LIS-områden får inte orsa ka grum ling 
och/eller utsläpp av föroreningar till vat ten  dragen. 

§	Hänsyn ska ock så tas till andra vär den och all män-
na intressen i enlighet med av väg ning arna i över-
sikts planen och områdes be skriv ning ar nedan. 

9  Ytterligare ett förslag kom in, men detta ligger redan inom det befintliga 
området LIS 9 Stora Färgen Bexet Ekenäs.
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Risk och sårbarhet. Fjällens ekologiska vattenstatus är 
mått lig5. I större delen av den östra delen av områ det 
består jordlagren av isälvs sedi ment med ett krön som 
löper i nord-sydlig riktning öster om Svinsjön längs 
dess ut lopp i Fjällen. Längst i öster och i hela den väst-
ra delen består marken av sandig morän, med in slag 
av urberg och ett mind re område med kärr torv6. Ter-
räng en är bitvis kupe rad och varierar som mest 15-20 
meter mellan högsta och lägsta punkt. Fjällens stränd-
er består inom området av morän och sand/grus7 med 
li ten ero sionsrisk. Risken för erosion, ras och skred 
be döms som liten. Risken för över sväm ning ar på 
grund av höga vattenstånd bedöms också som mycket 
liten. Vid Svinsjöns utlopp i Fjällen finns ett mindre 
låg punkts område8 där viss risk för över sväm ning finns 
vid kraftiga skyfall.

Ställningstagande. LIS-om rå det bedöms vara lämpligt 
för 10-15 bostäder med i huvudsak småhus och in-
slag av ej störande verksamheter. För detta krävs ny 
detaljplan. Utformning och placering av bebyg gelse 
i anslutning till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
och fornlämningar bör utgå från områdets specifika 
karaktär och forn läm ningsmiljö. Ny be byg gelse ska 
om möjligt anslutas till ge men sam ma anläggningar för 
vatten och avlopp, och dagvatten tas om hand och för-
dröjas på ett sådant sätt att risk för utsläpp till Fjällen 
mini meras, se kapi tel 6.3 avsnitt Vatten han te ring. All-
män hetens till gång till strand områ det ska säker stäl-
las där ter räng en så med ger, genom att ett större sam-
man häng ande om råde med all män plats an ord nas 
utmed strand om rådet eller att stranden och be byggel-
sen avskiljs med gång- och cykel väg och/eller staket. 
Inom område med sär skilda natur vårds intressen ska 
be byggelsens loka li sering och utform ning prö vas med 
särskild hän syn till dessa. En natur vär des in ven te ring 

5 VISS 2018.
6 Jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a. 
7 Karta över stränders jordart och eroderbarhet, SGU 2018a.
8 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

OBS rubrik ”LIS 24” radavstånd 15

Bedömningszon översvämning

Bedömningszon skred

Hög skyddsnivå enskilda avlopp
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Riksintresse kulturmiljövård

Ekologiskt särskilt känsligt område
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Skogligt naturvärdesobjekt
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Tätortsnära rekreation
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naturmiljö
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Myrskyddsplan
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Potentiellt förorenad mark, riskklass

ANDRA INTRESSEN/RISKER

TECKENFÖRKLARING
Följande symboler kan före komma i LISkartorna i figur 4:84:15.

Beskrivning av nya LIS-områden
LIS 24. Unnaryd Rangalsnäs
Beskrivning. Det föreslagna området ligger i södra än-
den av sjön Fjällen, cirka sju kilometer från Unnaryd, 
se LIS 30. Området är glest bebyggt med sam man lagt 
sju enbostadshus, huvudsakligen samlade i den östra 
delen av området. Det omfattas av ge ne rellt strand-
skydd om 100 meter från sjö ar na Fjällen och Svinsjön. 
Fjällen är ett särskilt natur vårds in tresse vilket även 
om fattar bebyggelsen i den östra delen, se kapitel 7.3 
Na tur miljö och friluftsliv. I den östra del en finns tre 
forn minnen1, en byggnad av kulturhistoriskt intresse 
av re gional be ty delse2 och två byggnader med kultur-
his to ris ka miljö värden3. Angränsande till området 
finns ock så ett par forn läm nings om rå den. I det före-
slagna LIS-om rådets östra delar finns åtta mindre om-
råden med jord bruks mark varav tre an vänds som be-
tes mark och fem som åker mark4, se kapi tel 5.4 Are-
ella näringar. Två av dessa hänger sam man med större 
områden med åker- eller betes mark. 

Landsbygdsutveckling. Unnaryd är en livaktig ort 
med ett mycket aktivt närings liv (se LIS 30). Det finns 
behov av att till gäng liggöra attraktiva platser för bo-
städer inne i själva Unnaryd, men även i dess om land i 
mer lant liga och natursköna lägen. På så sätt kan ser-
vice funk tionerna i Unnaryd stärkas och närings livets 
kom pe tens för sörj ning underlättas. Det före slagna om-
rådet utgår från befintlig bebyggelse i östra delen av 
området och sträcker sig upp mot Os berg på sydvästra 
sidan av sjön. Ny bygg nation av 10-12 små hus avsett 
för åretrunt boende har förslagits av mark ägare i den 
västra delen av området, vilket be döms kunna stärka 
landsbygdsutveck ling och under lag för servicen i 
Unnaryd påtagligt. 

1 Fornsök, Riksantikvarieämbetet 2019a.
2 Bebyggelseinventeringen klass B, Kulturmiljö Halland 2017.
3 Bebyggelseinventeringen klass C, Kulturmiljö Halland 2017.
4 Enligt Blockdatabasen 2008, Jordbruksverket 2017e.
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ska tas fram i samband med för hands be sked, bygglov 
och/eller de talj plan för att identi fiera naturvärden och 
säker ställa att bygg na tion inte på ver kar even tu ella 
nyck el bio toper och skydds värda art er nega tivt. Vid ny 
be byggelse behöver mark ens sta bi li tet också säker stäl-
las. Arkeo lo gisk un der sök ning kan komma att krävas 
innan bygg na tion kan ske, framför allt i den östra del-
en av området. Av väg ning ska också göras mellan å 
ena sidan behovet av året runt bo stä der för att stödja 
ser vic e och näringsliv i Un na ryd, och jord bruk ets in-
tres sen å den andra, se kapi tel 5.4 Areella näringar. I 
möj li gaste mån ska pla ce ring som inte berör ut peka-
de om råden med jord bruks mark väljas. Större sam-
man häng ande jord bruks områden ska särskilt upp-
märk sam mas. Frågor om till exempel trafik och till-
fart, han teras i samband med detaljplan, då be rörda 
sak ägare hörs. Enskilda vägar sköts av väg sam fällighet 
eller motsvarande. Vid för änd rat nyttjande av väg i 
sam band med ny bygg na tion, för ändras andels talen9. 

LIS 25. Unnaryd Åbygget
Beskrivning. Det föreslagna området ligger cirka fyra 
kilometer norr om Unnaryd (se LIS 30) och är idag be-
byggt med en mindre gård. Det föreslagna LIS-om-
rå det ligger mellan två be fint liga LIS-om rå den10, och 
om fat tas av gene rellt strand skydd inom 100 meter 
från Unneån. Delar av om rådet ingår i ett sär skilt 
natur vårds in tresse (Färda-Unna ryd), se kapitel 7.4 
Natur värden. Vi dare inne håller det tre mindre områ-
den med jord bruks mark som an vänds som betes-
mark11, se kapitel 5.4 Areella näringar. Inom området 
finns en bygg nad med kultur historiska miljö värden12. 

Landsbygdsutveckling. På gården i Åbygget bedrivs 
verk samhet med bland annat djur hållning och grön-
saks odling för den lokala marknaden. Det har kommit 
in en för frågan om nybygg nation av fyra till sex små-
hus för permanentboende för att förstärka och utvidga 

9   Genom Lantmäteriet, an ting en genom överenskommelse om ändrat 
andelstal eller ge nom ansökan om ny anläggningsförrättning. Andels talen kan 
också ändras genom att fastig hets in del ningen har ändrats, se Lant mäteriet, 
2017a. Vanligtvis används idag den så kallade ton kilo meter metoden vid 
beräkning av andelstal, se Lantmäteriet 2010a.
10 LIS 16 Sörsjön och Hallasjön, och LIS 17 Kroksjön.
11 Enligt Blockdatabasen 2008, Jordbruksverket 2017e.
12 Bebyggelseinventeringen klass C, Kulturmiljö Halland 2017.

verk sam heten. Det föreslagna området be döms som 
viktigt för att möjliggöra utveck ling av befintlig verk-
sam het och stärka lokal utveckling, fastboende och 
under lag för service i Unnaryd, se LIS 30.

Risk och sårbarhet. Unneåns ekologiska status är 
mått lig13. Jordlagren består av isälvssediment och i de 
hög re liggande delarna i väster av morän. Norr om 
väg en mot Hylteberg finns ett mindre område med ur-
berg och ett med kärrtorv där vatten drag en möts.14 
Ter räng en är bitvis kupe rad med en höjd skill nad på 
cirka 20 meter mellan högsta och lägsta punkt. På 
grund av markens sammansättning bedöms risken för 
ero sion, ras och skred som liten. Även risken för över-
sväm ningar på grund av höga vatten stånd bedöms 
som liten, utom i själva strandområdet. I den norra 
del en av LIS-området, norr om vägen mot Hylte berg, 
finns ett låg punkts om råde i Unneåns dalgång,15 där 
risk för över svämning finns vid kraftiga skyfall.  

Ställningstagande. LIS-området bedöms vara lämp ligt 
för 5-10 bostäder i form av småhus samt byggnader 
relaterade till verksam heten. För detta kan ny detalj-
plan komma att krävas. Utformning och placering av 
bebyg gelsen bör anpasssas till fornlämningsmiljön i 
om rådet. Ny bebyggelse bör anslutas till ge men samma 
anläggningar för avlopp, och dag vatten tas om hand 
och fördröjas på ett sådant sätt att risk för ut släpp 
till Unnen via Unneån mini meras, se kapi tel 6.3 av-
snitt Vattenhantering. Över siktlig geo tek nisk under-
sök ning ska utföras och markens stabi li tet säkerställas 
i sam band med för hands be sked och plan läggning, om 
detta inte är up pen bart onö digt. All män hetens tillgång 
till strand områ det säk ras ge nom att ett större sam-
man häng ande om råde med all män plats anordnas ut-
med strand om rå det, eller att strand en och bebyg gel-
se om rå det av skiljs med en gång- och cykel väg och/ 
eller staket. Inom om råde med sär skilda natur vårds-
in tres sen ska be byg gel sens loka li se ring och utform-
ning prö vas med sär skild hän syn till dessa. En natur-
vär des inven te ring be hö ver tas fram i samband med 
för hands be sked, bygg lov och/eller de talj plan, för att 

13 VISS 2018.
14 Jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a.
15 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

Figur 4:9. LIS 25 Unnaryd Åbygget. Teckenförklaring se sid 64.Figur 4:8. LIS 24 Unnaryd Rangalsnäs. Teckenförklaring se sid 64.
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iden ti fiera natur vär den och säker stäl la att bygg na tion 
inte på ver kar even tuella nyckel bio toper och skydds-
vär da arter nega tivt. Avvägning ska också göras mel-
lan å ena sidan behovet av året runtbo stä der för att 
stödja ser vic e och näringsliv i Un naryd, och jord bruk-
ets intressen å den andra, se kapi tel 5.4 Areella nä ring-
ar. I möj li gaste mån ska placering som inte berör ut pe-
kade områden med jord bruks mark väljas. 

LIS 26. Torup Nyebro
Beskrivning. Det föreslagna området ligger vid södra 
infarten till Torup, cirka 2,5 kilo meter från järn vägs-
stationen. Kollektiv trafik är god, hållplats för buss 
till Halm stad, Torups centrum, Kinnared och Hylte-
bruk i områdets norra del och tåg Halmstad-Nässjö 
i Torups centrum. Området är till större delen plan-
lagt för industri ända mål, men om fat tas i stora delar 
fort fa rande av gene rellt strand skydd inom 100 me ter 
från Lillån. Bygg lov och strandskyddsdispens finns för 
större delen av om rå det där byggnation för verk sam-
hetslokaler pågår. LIS-området ut gör ett om råde med 
jordbruksmark som idag används som betes mark16, 
se kapitel 5.4 Areella nä ring ar. Området grän sar till 
ett särskilt natur vårds intresse (Nissans dalgång, Boås-
Nyebro), se kapitel 7.4 Naturvärden).  

Landsbygdsutveckling. Det föreslagna LIS-området är 
vik tigt för att kunna tillhandahålla plan lagd industri-
mark i ett strategiskt kommunikationsläge i Torup (se 
LIS 27), för att skapa fler per manenta arbets till fäl len 
på orten och i kommunen, och för att ge möj lig het för 
etablering av nya företag och utveckling av befintliga.  

Risk och sårbarhet. Lillåns ekologiska status är mått-
lig17. Enligt den geotekniska undersökning som gjordes 
i samband med framtagande av detaljplanen har om-
rå det goda geotekniska förhållanden. Området ligger 
på jordlager av isälvssediment18 och är flackt, bortsett 
från den västra kanten som sluttar 5-10 meter ner mot 
Lillån. Eftersom vattendraget är litet, mark för hål lan-
den fördelaktiga, och det planlagda verk sam hets om-
rådet ligger med en avskiljande gata minst 50 meter 

16 Enligt Blockdatabasen 2008, Jordbruksverket 2017e.
17 VISS 2018.
18 Jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a.

från ån, bedöms risken för erosion, ras och skred som 
liten, liksom risken för över sväm ningar på grund av 
höga vatten stånd vid såväl 100- som 200-års flö den19. 
Risken för över sväm ning ar på grund av kraf tiga sky-
fall20 bedöms också som mycket liten. 

Ställningstagande. LIS-området är lämpligt för verk-
samheter i enlighet med gällande detaljplan. Ny be-
byg gelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet 
och dag vatten tas omhand och för dröjas på ett så dant 
sätt att risk för ut släpp till Lillån mini meras, se ka pi-
tel 6.3 av snitt Vatten han te ring. Vid ny detaljplan be-
hö ver en natur värdes inven te ring tas fram, för att iden-
ti fiera natur vär den och säker ställa att bygg nation inte 
på verkar even tuella nyckel bio toper och skydds värda 
arter nega tivt. Vid ny detaljplan ska också en av väg-
ning göras mel lan å ena sidan behovet av verk sam hets-
mark i To rup, och jordbrukets intressen å den andra, 
se kapi tel 5.4 Areella näringar. 

LIS 27. Torup Givagård
Beskrivning. Det föreslagna LIS-området ligger i To-
rup, cirka en kilo meter väster om cent rum. Lillån rin-
ner genom området från väster och går samman med 
Bosgårdsån strax öster om LIS-området. Området är 
plan lagt för bostadsändamål. Det omfattar idag 18 
avstyck ade ännu obebyggda tomter för en bo stadshus, 
som alla helt eller delvis fortfarande om fat tas av gene-
rellt strandskydd inom 100 meter från Lill ån och Bos-
gårdsån. Den nor ra delen av området lig ger inom den 
pri mära zonen för vatten skydds område, se figur 4:11. 
Hela området är anslutet till det kom mu nala nätet för 
vatten och av lopp. 

Landsbygdsutveckling. Torup är kom mun ens näst 
största tätort, med drygt 1 400 in vånare, god kollek-
tiv trafik och ett rela tivt stort utbud av ser vice. Torup 
lig ger kom muni ka tions mässigt stra tegiskt i kommun-
en och har en viktig roll som kom mun dels centrum 
för omgivande lands bygd i de västra del arna av kom-
mun en. Enligt över sikts planens huvud sce na rio behövs 
ytterligare cirka 120 bostäder i Torup fram till år 
2040. Dessa bör ligga så centralt som möjligt i för hål-

19 Översvämningskartering Nissan Kilan, MSB 2014a.
20 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

Figur 4:11. LIS 27 Torup Givagård. Teckenförklaring se sid 64.Figur 4:10. LIS 26 Torup Nyebro. Teckenförklaring se sid 64.
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lan de till ser vice och kom mu ni ka tioner, men också in-
ne hålla andra attrak  ti vitetsvärden. Det föreslagna LIS-
området är vik tigt för att kun na an vän da och för täta 
befintliga strukturer i ett relativt centralt läge. Det lig-
ger också naturskönt nära ströv områden, mo tions spår 
och skidbacke. Ett små hus byg gande i detta läge i To-
rup kan attrahera fram för allt barnfamiljer och ge ett 
stärkt underlag för den service som finns i orten.

Risk och sårbarhet. Lillåns ekologiska status är mått-
lig21. LIS-områ det består av isälvs sedi ment22, och slut-
tar mot öster med en höjdskillnad om knappt tio me-
ter. Eftersom den planlagda bebyggelsen ligger minst 
50 meter från ån, vattendraget är mycket litet och 
mark förhållanden är fördelaktiga, bedöms risken för 
erosion, ras och skred som mycket liten, liksom risken 
för över sväm ning ar på grund av höga vatten stånd vid 
såväl 100- som 200-års flö den23. Risk en för över sväm-
ningar på grund av kraftiga sky fall24 bedöms också 
som mycket liten. 

Ställningstagande. LIS-området är lämpligt för bo stä-
der i form av småhus i enlighet med detalj plan. För tät-
ning bör ske inom byggrätter för den gäl lande detalj-
planen och inte utökas. Ny be byg gelse ska anslutas 
till det kom munala VA-nätet och dagvatten om hän-
der tas och fördröjas på ett så dant sätt att risk för ut-
släpp till åarna mini meras, se kapitel 6.3 av snitt Vat-
ten hantering. Särskild hänsyn till vatten skydds om rå-
det ska tas. 

LIS 29. Hyltebruk Södra Ekeryd
Beskrivning. Det föreslagna LIS-området ligger vid 
Eke ryds ron dell en, utmed Norra Landerydsvägen i nor-
ra Hylte bruk (se LIS 31), knappt 3 kilometer om cent-
rum. Området består i huvud sak av löv skog, och ge-
nom skärs i öst-västlig riktning av Sila bäcken, som rin-
ner ut i Skärkeå nordväst om LIS-om råd et. Det är 
plan lagt för in dustri ändamål, men om fat tas till större 
del en fort fa rande av gene rellt strand skydd inom 100 
me ter från Skärkeå respektive Sila bäcken. I norra del-

21 VISS 2018.
22 Jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a.
23 Översvämningskartering Nissan Kilan, MSB 2014a.
24 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

en av området finns två avstyckade men obe byggda 
industri fas tig heter. 

Landsbygdsutveckling. Det är angeläget att befintliga 
verksamheter som ligger mot Norra Landerydsvägen 
har möj lig het att utvidgas väster- och söderut, i enlig-
het med detaljplanen. Intill verksamhets området finns 
vid Norra Lan derydsvägen buss för bindelser till Hylte-
bruk och vidare mot Halmstad och Gislaved.  

Risk och sårbarhet. Skärkeåns och Silabäckens ekolo-
giska status är dålig25. Större delen av LIS-området be-
står av isälvs sedi ment, med ett mindre område med 
mos se torv och sandig morän sydvästra delen26. Ter-
räng en är flack och sluttar svagt mot Silabäcken. Då 
vat tendraget är mycket litet och de befintliga mark för-
hål landen är fördelaktiga, bedöms risken för erosion, 
ras och skred som mycket liten, liksom risken för 
över sväm ning ar på grund av höga vatten stånd vid så-
väl 100- som 200-års flö den27. Risken för över sväm-
ning ar på grund av kraftiga skyfall28 be döms också 
som mycket liten. 

Ställningstagande. LIS-om rå det är lämpligt för verk-
sam heter i enlighet med detaljplan. Ny bebyg gelse ska 
anslutas till kommunens nät för vatten och avlopp, 
och dagvatten tas omhand och för dröjas på ett så dant 
sätt att risk för ut släpp till Skärkeå mini meras, se ka-
pi tel 6.3 av snitt Vatten han te ring. 

LIS 30. Unnaryd Byn
Beskrivning. Det föreslagna LIS-området ligger utmed 
Norra vägen, mellan Unneån och Unna ryds skola, cir-
ka 300 meter norr om torget. Området är delvis be-
byggt och mycket naturskönt med ängs-/betes mark, 
bland skog, och öppna ytor med enstaka löv träd. Ut-
med med ån finns ett lövskogsstråk om 20-25 meter, 
som inte ingår i det före slagna LIS-om rå det. En äldre 
mind re väg, By vägen, går ge nom om rå det i öst-västlig 
rikt ning och förenar detta via en mindre bro med 
Hyl te vägen och de nord västra delarna av Unna ryd, 
där hållplats för buss till Hyltebruk finns, cirka 200 

25 VISS 2018.
26 Jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a.
27 Översvämningskartering Nissan Kilan, MSB 2014a.
28 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland, 2017b.

Figur 4:12. LIS 29 Hyltebruk Södra Ekeryd. Teckenförklaring se sid 64. Figur 4:13. LIS 30 Unnaryd Byn. Teckenförklaring se sid 64.
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meter från området. Om rå det är planlagt för bo stads-
ända  mål där ett antal bygg rätt er om samman lagt cir-
ka 2 000 kvadratmeter brutto area ännu inte har ut-
nytt jats. Flertalet av dessa berörs av generellt strand-
skydd inom 100 meter från Unne ån. Inom området 
finns en äldre byggnad med miljö värden av kultur his-
to  risk betydelse29. Det före slagna LIS-området inne hål-
ler fyra mindre områ den med jord bruksmark som idag 
an  vänds30 som betes mark, se kapitel 5.4 Areella nä-
ring ar. 

Landsbygdsutveckling. Unnaryd är kommunens tredje 
största tätort och har utvecklats till ett centrum för 
entre prenörskap och turism. Orten ligger vid sjön Un-
nens norra del och har cirka 870 invånare (2016), cir-
ka 570 arbetstillfällen och ett förhållandevis stort ser-
vi ce utbud. Här finns även rela tivt goda buss för bin del-
ser med Hylte bruk. Det finns ett påtagligt behov av 
bo städer i Unnaryd, framför allt för företagens kom-
pe tensförsörjning. Enligt över sikts planens huvud sce-
nario be hövs ytter ligare cirka 50 bostäder i Unnaryd 
fram till år 2040. Dessa bör ligga så centralt som möj-
ligt i för hål lande till service och kom mu ni ka tioner 
och inne hålla andra attrak ti vi tets värden för att vara 
möj liga att för verk liga. Det före slagna LIS-om rå det 
är vik tigt för att kunna förtäta befintliga struk tur er i 
centrala lägen. Området är attraktivt, ligger cent rum-
nära och är redan plan lagt för bostäder, men omfattas 
fort fa rande av strandskydd. Ett tillskott av bostäder i 
Byn ger ett förstärkt underlag för de verk samheter och 
den service som finns på orten, och kny ter samtidigt 
sam man de centrala delarna med be byg gelsen i den 
nord östra delen av Unnaryd. 

Risk och sårbarhet. Unneåns ekologiska status är 
mått lig31. Jord lagren i området består av isälvs sedi-
ment och är marken är flack med en höjdskillnad på 
högst ett par meter mellan högsta och lägsta punkt, 
och ytterligare ett par meter mellan LIS-området och 
Unne ån. På grund av markens sammansättning be-
döms risk en för erosion, ras och skred som mycket 
liten. Un ne ån ligger lägre än det föreslagna området 

29 Bebyggelseinventeringen klass C, Kulturmiljö Halland 2017.
30 Enligt Blockdatabasen 2008, Jordbruksverket 2017e.
31 VISS 2018.

och över väm ningsrisk på grund av höga flö den be-
döms som be gränsad vid såväl 100- som 200-års flö-
den32, men eftersom över sväm nings karte ring sak nas 
och Krok sjöns vatten rin ner genom ån bör över sväm-
nings risk erna ändå utredas33. Risk en för över sväm-
ning ar på grund av kraftiga sky fall34 är liten. 

Ställningstagande. LIS-om rå det är lämpligt för cirka 
10-15 bostäder i form av mindre fler bostads hus, rad-
hus och fri lig gande småhus i enlighet med detalj plan-
en. Förtätning bör ske inom byggrätter för den gäl lan-
de detaljplanen och inte utökas mot Unne ån. Ny be-
byg gelse ska anslutas till kommunens nät för vatten 
och avlopp, och dagvatten tas om hand och för dröjas 
på ett så dant sätt att risk för ut släpp till Unnen via 
Unne ån mini meras, se kapitel 6.3 av snitt Vatten han te-
ring. Vid ny bebyggelse bör markens sta bilitet säker-
stäl las. Om ny detaljplan tas fram bör avvägning göras 
mellan å ena sidan behovet av bo stä der och sam hälls-
intresset att förtäta bebyggelsen i de centrala del arna 
av Unnaryd, och jordbrukets intressen å den andra, se 
kapi tel 5.4 Areella näringar. All män hetens tillgång till 
naturmiljön i strand områ det säk ras ge nom att ett sam-
man häng ande om råde med all män plats anordnas ut-
med strand om rå det, vilket kan bli ett vär de fullt till-
skott i Unna ryd. 

LIS 31. Hyltebruk Brogatan
Beskrivning. Det föreslagna LIS-området är obebyggt 
och ligger mycket centralt i Hyltebruk, in till Nissan, 
öster om Brogatan. Området har en blandad karaktär, 
med dels en parkliknande del, dels förslyade lövskogs-
par tier, och par ke ringar i nordost och sydost med in-
fart från Brogatan. Längs med Nissan finns ett ny an-
lagt gång- och cykelstråk som fortsätter hela vägen till 
Hylte damm cirka 1,5 kilo meter österut. Större delen 
av området är plan lagt för industri ända mål, medan 
en del i sydost lig ger utanför planlagt område. Söder 
om LIS-området, längs med Norra Industri gatan, lig-
ger dels Forum med restau rang, sam lings lokaler med 

32 Översvämningskartering Nissan Kilan, MSB 2014a.
33 Översiktlig klimatanalys, Sweco 2017a. Översvämningsriskerna bör 
under sökas översiktligt för hela Unnaryd i det fortsatta arbetet med rullande 
översiktsplanering, till exempel i samband med fördjup ning av översiktsplan. Se 
även kapitel 8.2 Klimatrisker.
34 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

Figur 4:14. LIS 31 Hyltebruk Brogatan. Teckenförklaring se sid 64. Figur 4:15. LIS 32 Rydöbruk Övregård. Teckenförklaring se sid 64.
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me ra, dels ett område med fler bo stads hus. Forum-
bygg nad en har kultur histo riskt värde av regional be-
ty delse35. En stor del av om rådet berörs av generellt 
strand skydd inom 100 meter från Nissan. 

Landsbygdsutveckling. Hyltebruk är kommunens cent-
ral ort och har närmare 4 200 invånare (2016). Här 
finns kom munens största utbud av kommunal och 
kom mersiell service och goda buss förbindelser till 
Halm stad, Gislaved, Torup, Unnaryd, Rydöbruk och 
Kin nared. Enligt över sikts planens huvudscenario be-
hövs ytterligare cirka 160 bostäder i Hyltebruk fram 
till år 2040. Dessa bör ligga så centralt som möjligt i 
för hållande till service och kom mu ni ka tioner, och in-
ne hålla andra attrak  ti vitetsvärden för att vara möj-
liga att för verk liga. Det föreslagna LIS-området är vik-
tigt för att kun na förtäta befintliga strukturer i cent-
rala lägen och föreslås som Utredningsområde för bo-
städer och blandad bebyggelse i översiktsplanen, se fi-
gur 4:21. Om rådet ligger mycket centralt och kol lek -
tiv trafik nära, mellan bebyggelsen i norra och södra 
delen av sam hället, som i övrigt är kraftigt separerad 
av Nissan och det stora bruks området. En komp let te-
rande be byg gelse med mindre flerbostadshus i park-
miljö, kan knyta sam man bebyg gelsen på södra och 
norra sidan om Nissan, samtidigt som tillgängligheten 
till vatt net och natur värdena längs med ån förstärks. 
Fler boende ger ett ökat och mer stabilt under lag för 
de verk sam het er och den service som finns på orten. 

Risk och sårbarhet. Nissans ekologiska status i Hylte-
bruk är otillfredsställande36. LIS-området är relativt 
flackt, men sluttar kraftigt närmast Nissan. Jordlagren 
består av isälvssediment37. Stranden består av morän 
och sand/grus38 med låg ero sions risk, men Nissans 
stora flöden och kurviga profil kan ändå medföra viss 
risk för stranderosion framför allt utmed den motsatta 
sidan av Nissan. Stora delar av strandområdena i Hyl-
tebruk har dock stabiliserats genom åren39. Risken för 
översvämning på grund av höga vatten stånd i Nissan, 
bedöms vara liten vid såväl 100- som 200-års flöden40. 
Risken för översvämningar på grund av kraf tiga sky-
fall41 bedöms som mycket liten. 

Ställningstagande. LIS-om rå det bedöms vara lämpligt 
för 80-150 bostäder i mindre fler bostads hus i park-
mil jö, med inslag av verksamheter som inte är stö ran-
de för omgivningen. För detta krävs ny detaljplan. Ny 
be byggelse ska anslutas till kommunens nät för vatten 
och avlopp, och dagvatten tas omhand och fördröjas 
på ett så dant sätt att risk för ut släpp till Nissan mini-
meras, se kapitel 6.3 av snitt Vatten han tering. All män-
hetens tillgång till strandområdet säker ställs genom 
att ett större sammanhängande om råde med allmän 
plats anordnas utmed Nissan. Vid plan lägg ning ska 
markens sta bilitet säker ställas, liksom att byggnation 
kan ske utan risk för buller eller andra störningar från 

35 Bebyggelseinventeringen klass B, Kulturmiljö Halland 2017.
36 VISS 2018.
37 Jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a.
38 Karta över stränders jordart och eroderbarhet, SGU 2018a.
39 Översiktlig skredriskkartering, Bohusgeo 1994.
40 Översvämningskartering Nissan Kilan, MSB 2014a.
41 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

trafik och verksamheter. En natur vär des inven tering 
behöver också tas fram för att iden ti fiera natur värden 
och säker ställa att bygg na tion inte på verkar eventuella 
nyckel bio top er och skydds värda arter nega tivt. 

LIS 32. Rydöbruk Övregård
Beskrivning. Det föreslagna LIS-området ligger cent-
ralt i Rydö bruk, mycket nära skolan och den gamla 
stationen. Det omfattar ett större område på ömse si-
dor om Nissan. Den nordvästra delen är till viss del 
be byggd, dels av ett äldre järnvägsmagasin med miljö-
värden av kultur his toriskt betydelse42, dels av delvis 
nedgångna verksamhetsbyggnader som inne håller bil-
de mon tering och däckverk stad. Övriga delar av LIS-
området består av ung blandskog med fram för allt löv-
träd, busk vege tation och sly. En stor del av området 
berörs av generellt strand skydd inom 100 meter från 
Nissan. Detta är idag upphävt genom den äldre detalj-
planen, men återinträder och behöver prövas på nytt 
när ny detaljplan tas fram. Området är i sin helhet 
plan lagt för industri- och järn vägs ända mål, vilket inte 
längre är relevant för att ut veck la Ry dö bruk. Hela Ry-
dö bruk utgör riks int resse för kultur miljövård Ry dö-
bruk (se kapitel 7.1 Kultur mil jö och 9.1 Riksintressen)
och har en av de bäst bevarade in dust ri miljö er na i 
Hal lands län, etab lerad redan under 1700-talet. Det 
fö re slag na LIS-om rådet ligger inom riks int res set, och 
gränsar till Rydöbruks gam la bruks mil jö i syd ost. 
Söder om om rå det finns en större skog lig bio top. 

Landsbygdsutveckling. Rydöbruk har cirka 420 invå-
nare (2016), och ligger knappt tre kilometer från To-
rups centrum där när maste livsmedelsbutik och tåg-
anslutning finns, samt drygt åtta kilometer från Hylte-
bruk. I Rydöbruk finns en bland annat F-6 skola, fri-
tids gård, ridsportanläggning och golfanläggning. Järn-
vägen mellan Halmstad och Hyltebruk passerar om rå-
det, men är idag endast trafikerad med gods trafik. Vid 
den gamla stationen går idag buss till Torup, Halm-
stad och Hylte bruk. Enligt över sikts planens huvud-
scenario be hövs ytter ligare cirka 50 bostäder i Rydö-
bruk fram till år 2040. Dessa bör ligga så centralt 
som möjligt i förhållande till service och kom mu ni-
ka tioner, och innehålla andra attrak ti vitetsvärden för 
att vara möjliga att för verk liga. Det föreslagna LIS-
området ligger på en plats som kan bli mycket att rak-
tiv som boendemiljö, centralt i förhållande till skola 
och kollektivtrafik, och har sam tidigt har en lum-
mig och naturnära karaktär. Området föreslås som 
Utredningsområde för bo städer och blandad bebyg-
gelse i översiktsplanen, se fi gur 4:21. En komp lette-
rande be byggelse i detta läge med före trädesvis mindre 
flerbostadshus och radhus i en park liknande miljö, 
kan dels knyta ihop samhället med de mer perifera 
små  hus områdena i öster på ett bra sätt, dels förstärka 
till  wgängligheten till Nis sans vatten och natur värden 
längs med ån genom att pro me nadstråk anläggs utmed 
stränderna. Fler bo ende ger ett ökat och mer stabilt 
under lag för att för stärka kollektivtrafiken och den 
lokala servicen i Ry dö bruk, men också i Torup. 

42 Bebyggelseinventeringen klass C, Kulturmiljö Halland 2017.
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Övergripande planeringsinriktning - Attraktivt boende
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Satsa på olika slags boendeattraktivitet och komplettera bostads beståndet med de värden som saknas.
§	Fortsätt att arbeta offensivt med kvalitet på den offentliga servicen och på utveckling av event och upplevelserika 

platser.
§	Pröva lämpligheten för bebyggelse inom utpekat LISområde i varje enskilt fall. Exploatering får inte medföra 

oacceptabla konsekvenser på strandskyddet, naturvärden eller riksintressen. Säkerställ alltid fri passage mot 
vattnet. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Attraktivt boende
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING AV NY BEBYGGELSE: Område med detaljplan, Prövning utan detaljplan, Prövning 

utan bygglov, Område med sammanhållen bebyggelse, Område utanför sammanhållen bebyggelse. 
§	LIS 132 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

Nationella och mellankommunala intressen - Attraktivt boende
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Attraktivt boende
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Risk och sårbarhet. Nissans ekologiska status vid Ry-
dö bruk är måttlig43. Risk för förorenad mark finns44 
vid de byggnaderna i den nordvästra delen av om-
rådet där det tidigare funnits spånskivefabrik, skrot-
han tering och industrideponi, och från tidigare trä-
im preg ne rings verksamhet söder om Nissan, sanno likt 
när mast verksamheterna sydväst om LIS-området. I 
större delen av den östra delen av områ det består jord-
lagren av isälvs sedi ment. Ett mindre område när mast 
det före detta bruket består av urberg och sandig mo-
rän, medan delarna närmast Femsjö väg en ut görs av 
san dig mo rän norr om Nissan, och svämsediment/sand 
sö der om Nissan.45 Terrängen sluttar cirka tio meter 
ner mot Nissan i den norra delen, medan den södra 
del en är något flackare. Nissans stränder består inom 
om rådet av sand/grus, morän och berg46 med låg ero-
sions risk, men Nissans stora flöden och kurviga profil 
kan ändå medföra viss risk för stranderosion utmed 
ån. Rydöbruk ligger väl skyddat från översvämningar 
från Nissan och påverkas varken av 100- eller 200- 
års flö den47. Endast de lägst liggande delarna i strand-
kant en på båda sidor om Nissan riskerar att i be gräns-
ad om fattning drabbas av översvämning vid höga vat-
tenstånd48 eller skyfall49.

43 VISS 2018.
44 Inventering av potentiellt förorenad mark, Länsstyrelsen Halland 2001
2013, se: lansstyrelsen.se/Halland/Sv/miljoochklimat/verksam hetermedmiljo
paverkan/fororenadeomraden/inventeringochiden tifiering/Pages/index.aspx. 
45 SGU:s jordartskarta 1:25000100000, SGU 2018a.
46 SGU:s karta över stränders jordart och eroderbarhet, SGU 2018a.
47 Översiktlig klimatanalys, Sweco 2017a.
48 Översvämningskartering Nissan Kilan, MSB 2014a.
49 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen Halland 2017b.

Ställningstagande. LIS-om rå det bedöms vara lämpligt 
för 50-80 bostäder företrädesvis i form av mindre fler-
bostads hus i park miljö. För detta krävs ny detalj plan. 
Området bör byggas ut lång sik tigt och i flera etapper. 
Bostadsbebyggelsen före slås utformas med stor om-
sorg och kvaliteter ut över det vanliga, såsom till ex-
empel utsikt över Nissan, större al tan er/ter rasser och 
arkitektur av hög kvalitet som för hål ler sig på ett bra 
sätt gent emot angränsande kultur- och natur mil jö er, 
så att den därigenom blir attraktiv och till för kultur-
miljön i Rydöbruk nya värden, se även kapitel 9.1 
Riks intressen. Utformning och placering av bebyg gel-
sen bör utgå från områdets specifika karaktär och för-
hålla sig till Rydö bruks kulturhistoriska samman hang. 
All män het ens tillgång till strand om rå det säker ställs 
genom att ett större sam man häng ande område med 
all män plats och ett gång- och cykelstråk anläggs ut-
med ömse sidor om Nissan. In nan bostads bebyg gel se 
kan bli aktuell i om rå det be hö ver ut red ningar i form 
av miljötekniska mark under sök ning ar och even tuellt 
på följande åt gärder säker ställa att marken är lämplig 
ur för ore nings syn punkt. Vidare behöver mark ens sta-
bi litet säker ställas. Ny be byg gelse ska an slu tas till 
kom mun ens nät för vat ten och avlopp, och dag vat ten 
tas om hand och för dröjas på ett så dant sätt att risk 
för ut släpp till Nissan mini meras, se kapitel 6.3 av snitt 
Vat ten han te ring. En na tur värdes in ven te ring be höver 
också tas fram i sam band med detalj plan för att iden-
ti fiera natur vär den och säker ställa att bygg nation inte 
på ver kar even tuella nyckel bio toper och skydds värda 
art er nega tivt. 
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4.3 Bostadsutveckling
Bostadsförsörjningsansvar
Boendeplaneringen är en strategisk fråga för kom mun-
en. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grund läg-
gande faktorer som har betydelse för både den eko no-
miska och den sociala hållbarheten. Kom mun en har 
stora möjligheter att styra bostads ut veck lingen, fram-
för allt genom sitt plan monopol, sitt mark inne hav, re-
gionala samverkan och sin kom mu nala bostads stif tel-
se. Ett bra samarbete med privata aktörer som är be-
redda att möta behoven är också en viktig tillgång för 
att få en långsiktig och attraktiv bo stads utveckling.

Länsstyrelsens roll. Länsstyrelserna ska stödja kom-
mun erna i arbetet med att underlätta inträde på bo-
stads marknaden för personer som är resurssvaga eller 
som i övrigt har svårt att varaktigt etab lera sig på bo-
stadsmarknaden, att motverka hem löshet och att före-
bygga avhysningar. Särskilt fokus ska ligga på fa milj-
er med barn. Länsstyrelserna ska sär skilt föra fram be-
hovet av att i ägardirektiv be to na de kom mu nala bo-
stadsföretagens sociala och all män nyttiga roll.1

Kommunalt bostadsförsörjningsansvar. Lagen om 
kom munernas bostadsförsörjningsansvar tyd lig gör att 
det är kommunernas ansvar att planera för att alla i 
kom munen ska kunna bo i bra bostäder. Det innebär 
att kommunen, vid sidan av insatser för spe ci el la 
grupper och för det befintliga bostads be stånd et, även 
måste ha en långsiktig plan bered skap och under varje 
mandatperiod anta rikt linjer för bo stads för sörj ning en.  

Allmännyttan. Det övergripande allmännyttiga syftet 
för kommunala bostadsföretag är att främja bo stads-
försörjningen i kommunen. I detta ingår till exempel 
att tillgodose olika bo stads behov, inte enbart för per-
soner med särskil da behov eller som av olika skäl har 
en svag ställ ning på bostadsmarknaden, utan även att 
till handahålla ett varierat bostadsutbud av god kva li-
tet som kan attrahera olika hyresgäster. I det all män-
nyttiga syftet ingår även ett samhälls ansvar. Där för är 
det viktigt att kommunen tydligt klar gör vilken nytta 
som bolaget förväntas tillföra in vånarna i kom munen.

Det kommunala bostadsföretaget. Hyltes kommunala 
bostadsstiftelse har som uppdrag att svara för en god 
bostads för sörj ning i kommunen. Stiftel se förord ning-
en kan jämställas vid ett ägardirek tiv till kom mu na-
la bostadsaktiebolag, då kom mun full mäk tige utser 
sty relse och stiftelsen ska följa de direktiv och policy-
beslut som antas av kom mun full mäk tige om dessa inte 
är lagstridiga. Till skillnad från ett bo stadsaktiebolag 
har en bostads stif telse inga krav på sig att varje inves-
te ringsobjekt ska gå med vinst, vilket ökar möj lig het-
er na att inves tera i lång sik tiga projekt som gagnar 
kom mun ens ut veck ling. I stiftelse förordningen anges 
att verk sam heten ska bidra till att kommunens utveck-

1 Länsstyrelserna 2015a.

ling stärks. Vidare ska man arbeta för ökat inflytande 
och engagemang bland hyresgästerna, bereda ut satta 
och svaga grupp er bostäder, utan att de samtidigt blir 
socialt ut pekade, och genom ny- och ombyggnation 
bi dra till kom mun ens att rak tivitet och motverka segre-
ga tion i bo en det. Stif tel sens bostäder och boende mil-
jöer ska vara att rak tiva och i framkant i region en.2

Nationella mål. Regeringens mål för området bostads-
marknad är långsiktigt väl fungerande bostads mark-
nader där konsumenternas efterfrågan möter ett ut bud 
av bostäder som svarar mot behoven. Mål för sam-
hälls byggandet är att en hållbar samhällsplanering ska 
ge förutsättningar för en från social synpunkt god livs-
miljö, goda miljöför hål landen och en långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och samtidigt skapa 
förutsätt ning ar för ett hållbart byggande och en god 
eko nomisk tillväxt. Det finns även en rad andra natio-
nella mål som har relevans för bo stads för sörj ningen, 
exempelvis folkhälsomålen, se kapitel 10.2.3

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Bostadsförsörjnings ansvar. Kommunen ska4 pla nera 
bostadsförsörj ning en i syfte att skapa förut sätt ningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Rikt lin-
jer för bostads för sörjning ska därför antas av kom-
mun full mäktige under varje man dat period. Processen 
när riktlinjerna tas fram är viktig för att rikt linjerna 
ska bli ett användbart bo stads stra te giskt verk tyg för 
kommunen. Dels krävs en be hovs- och mark nads ana-
lys som ana lyserar situationen i kom mun en, se fi gur 
4:16, dels en uppföljnings- och ge nom fö ran de stra tegi 
för hur riktlinjerna ska imple men te ras i olika för valt-
ningars arbete.5

Långsiktighet. Riktlinjerna bör liksom översiktsplanen 
ha ett lång siktigt perspektiv, och därför kopplas till 
över sikts planens strategier för att undvika eventuella 
mål kon flikt er. Uppföljningen kan med fördel sam ord-
nas med den rullande över siktsplaneringen, som ock-

2 Hylte kom mun 2008b.
3 Läns styrelserna 2011a.
4 Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar, SFS 2000:1383.
5 Läns sty rel ser na 2011a.

Figur 4:16. Inriktning för bostadsförsörjningen bör utöver själva rikt
linjerna innehålla en behovsanalys och en ge nom förande strategi, och 
kopplas till den rullande över sikts planeringen. Källa: Läns sty rel ser na 
2011a. 
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så ska be hand las i kom munfullmäktige varje man dat-
period, liksom med den årliga budget upp följ ningen.

Behov av riktlinjer. De senaste årens kraftiga be folk-
ningsökning, se ka pi tel 2.2, aktu a li se rar be hovet av att 
ha aktuella rikt linjer för bo stads för sörj ningen. Särskilt 
bör åt gärder som syftar till integ ra tion och social sam-
man håll ning lyftas fram. 

Bostadsmarknaden i Hylte
I Hylte finns drygt 4 800 bostäder, varav unge fär 75 
pro cent i småhus och 25 procent i fler fa miljshus6. Av 
det totala antalet bostäder är antalet fritidshus knappt 
1 100 vilket motsvarar 30 procent7. År 2015 tillkom 
45 bostäder i kommunen genom ny- eller om bygg na-
tion, vilket mot sva rar knappt en procent av be ståndet. 

Småhus. Priserna på småhus ligger generellt lågt i Hyl-
te kommun, med ett medelvärde på cirka 0,7 mil jon-
er kronor 2015, jäm fört med 2,6 för Sverige och 2,8 
för Halland8. Även i grann kom mun erna Ljung by och 
Gis la ved ligger snittpriset för små hus något hög re, 1,2 
res pek tive 1,3 miljoner. Medelpriset för fri tids hus i 
Hyl te är bara marginellt lägre än för perma nent bo stä-
der och har sjunkit under den se nas te tio års perioden, 
medan småhuspriserna stigit med 11 pro cent. År 2015 
tillkom 15 nya småhus i kom munen9. Den genom snitt-
liga pro duk tions kost nad en för att byg ga ett småhus är 
cirka 2,8 miljoner kro nor ex klusi ve markkostnader10. 
De låga huspriserna gör där för att det är betyd ligt dy-
ra re att bygga än vad huset är värt på marknaden, vil-
ket gör att det blir svårare att be lå na. Trots det har de 
statliga kredit garan tier som in för des 2004 för ny bygg-
nation av egna hem på lands bygd en, inte resul te rat i ett 

6   SCB 2016a.
7   SCB 2016g.
8   SCB 2016c.
9   SCB 2016b.
10 SCB 2016e.

ökat byg gan de på lands bygd en11. För även om det går 
att låna, kvar står grund prob lem et med höga bygg kost-
nad er och låga för sälj nings värden som inne bär hög 
risk för den en skilde.  

Flerbostadshus. När det gäller lägenheter i fler bo stads-
hus skiljer sig hyresnivåerna i Hylte inte nämn värt 
från Sverige och länet i övrigt. I Hylte är median års hy-
ran för en hyreslägenhet cirka 950 kronor per kvad-
rat meter, jämfört med drygt 1 000 kronor i Hal land 
och i Sverige i övrigt12, och alla lägenheter i kom mun-
en är i princip uthyrda. Totalt finns det drygt 1 200 
hy res lä gen heter i Hylte inklusive spe cial lägen heter. 
An delen bo stads rätter är endast knappt två pro cent av 
bo städerna i kommunen13. Den ge nom snittliga kost-
nad en för att bygga en lägen het i flerbostadshus i Sve-
rige är 2,1-2,2 miljoner kro nor14 exklusive mark kost-
nad er.

Fördelning. Efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus 
bedöms öka i Hylte, bland annat beroende av befolk-
ningens för änd rade åldersstruktur, se nedan. An del-
en småhus är förhållandevis hög i Hylte. Det som talar 
för att öka andelen lägenheter är dels efter frågan, dels 
att hy ror na bättre matchar pro duk tionskostnaderna 
än för små hus, vilket skapar incita ment för att bygga. 
Kom mun en har här möj lig het att själv agera genom 
den kom munala bostadsstiftelsen. Dessutom kan ett 
till skott av lägenheter komplettera och förtäta be fint-
ligt be stånd. Om man vill attrahera fler boende i kom-
mun en är det viktigt att tillskottet av nya bo stä der är 
att rak tivt. Lägenheter kan bli väl så attraktiva som 
villor i rätt lägen, med fina ut sikt er, generösa al tan er, 
rad hus trädgårdar eller andra kva li tet er som ofta efter-
frågas, se kapitel 4.2 Attraktivt boende. 

11 Sveriges Radio 2015.
12 SCB 2016d.
13 SCB 2016b.
14 SCB 2016f.

Figur 4:17. Behov av bostäder enligt de olika befolkningsscenarierna i kapitel 2.2. Den övre streckade linjen illustrerar det totala antalet 
bostäder (4 820) i Hylte 2015, och den nedre heldragna svarta linjen antalet permanentbostäder (3 750) samma år (SCB 2016g). Enligt 
samtliga scenarier utom nollscenariet behövs ett tillskott av bostäder, se figur 2:8 och 4:22.

VISIONSSCENARIO (15 000 inv 2040)

ALTERNATIVSCENARIO (13 200 inv 2040)

HUVUDSCENARIO (12 000 inv 2040)

NOLLSCENARIO (10 500 inv 2040)



73 (260)

Bostadsbehov 
Tillgång och efterfrågan. En växande befolkning i 
enlig het med huvud sce na riot, se figur 2:8, medför ett 
be hov av ytter li gare bo stä der, för att det inte ska upp-
stå bo stads brist. Frågan om när det råder bo stads brist, 
är en be döm ningsfråga, ef ter som brist på bostäder kan 
inne bära olika saker. Det kan handla om att antalet 
är för litet i för hållande till be folk ningsökningen, men 
ofta handlar det om att ut budet inte stämmer med 
efter frå gan. Be stånd et be hö ver då anpassas till be hov-
en, till exempel ge nom att få fram fler billiga hyres rät-
ter så att ung dom ar kan flytta hemifrån, eller genom 
att genom att till gäng lighets an passa bostäder för den 
äldre befolk ning ens behov.

Olika sätt att öka utbudet. Vidare behöver en brist på 
bostäder inte alltid inne bära ett nybyggnadsbehov. Ett 
ökat utbud kan också uppstå genom ökad omsättning 
av de bostäder som redan finns i beståndet, eller att 
fritidshus per ma nen tas till åretruntboende. Genom att 
bygga för specifika behov, kan man få igång flytt ked-
jor som möjliggör och underlättar gene ra tions väx ling 
i andra delar av bo stadsbeståndet. Att rätta till en bo-
stadsbrist handlar med andra ord i hög utsträck ning 
om att förstå vad bristen består i, och att göra rätt åt-
gärder för att kom ma till rätta med dem. 

Be hov en kan varie ra mellan olika individer och grupp-
er. Här kan kommunen i sin bo ende pla ne ring arbeta 
med att undersöka hur bostads be stånd et ser ut, hur 
behoven ser ut och be byg gelsen skulle kunna kom plet-
teras för att det ska finnas bostäder med olika storlek, 
typ och be kvämlighet för att möta olika behov, se även 
kapitel 4.2 Attraktivt boende.

Bostadsutveckling i hela kommunen
Hela kommunen. Tätorterna, småorterna och den om-
givande lands bygd en hänger samman och behöver ut-
vecklas i alla del ar. Genom att bygga en stark kom-
mu ni ka tions struktur med bra länkar från alla delar av 
kom munen, skapas grundläggande för utsättningar för 
att kunna bo och verka i hela kommunen. 

Lokala förutsättningar. Förutsättningarna för bostads-
byggande ser olika ut i olika delar av kommunen, och 
för att kunna skapa underlag för en stark kommuni-
ka tions struktur behö ver de olika förutsättningarna an-
vän das på bästa sätt. Det behövs både tätare bebyg-
gel se med hög kvalitet i bra pendlingslägen som till ex-
em pel To rup, Rydöbruk och Frös lida, och naturnära 
bo en de i attrak tiva mer en skilda lägen som i Femsjö, 
Dräng sered och Jälluntofta. I den fortsatta planeringen 
hand lar det om att ta reda på mer exakt vad som be-
hövs i olika delar av kom munen. Hur många och vil-
ken typ av bo städer behövs i till exempel Femsjö för 
att få igång flytt kedjor för fler fastboende? Vad be-
hövs i Kinnared för att utveckla orten mångsidigt? 
Hur kan man knyta samman Hyltebruk för att öka 
att raktiviteten? I det här skedet tar vi ut riktningen för 
att få en översiktlig bild av behoven.

Figur 4:18. Bostadsbehov kan mötas med en kombination av nybygg
nation, ökad omsättning av befintliga bostäder och permanentning 
av fritidshus. Överst: flerbostadshus i Unnaryd. Underst: bostadshus i 
Hogård. Foto: Kulturmiljö program, Tyréns/KMV Forum 2019.
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HUVUDSCENARIO 
12 000 invånare år 2040

Ökning av antal 
bostäder till 2040

Befolkningsökning i 
antal till 2040

Befolkningsökning i 
procent till 2040

Tätorter cirka 410 bostäder cirka 900 invånare cirka 12 procent

Hyltebruk cirka 150 bostäder cirka 330 invånare cirka 8,0 procent

Torup cirka 120 bostäder cirka 260 invånare cirka 21 procent

Unnaryd cirka 50 bostäder cirka 110 invånare cirka 13 procent

Rydöbruk cirka 40 bostäder cirka 90 invånare cirka 21 procent

Kinnared cirka 30 bostäder cirka 70 invånare cirka 19 procent

Landeryd cirka 20 bostäder cirka 40 invånare cirka 9,9 procent

Mindre orter och landsbygd cirka 60 bostäder cirka 130 invånare cirka 3,8 procent

HYLTE KOMMUN totalt cirka 470 bostäder cirka 1030 invånare cirka 9,5 procent

Figur 4:20. Ökning av befolkning och bostadsbehov under 20172040 fördelat mellan olika delar av kommunen, enligt huvudscenario, se 
kapitel 2.2. 

Hur många bostäder behövs?
Huvudscenario. Målet för befolkningstillväxten är en-
ligt huvud sce na ri ot (se kapitel 2.2) att antalet Hylte-
bor är cirka 12 000 personer 2040, vilket är cirka 
tusen fler än idag. Det motsvarar ett bostadsbehov på 
unge fär 470 bo städ er till år 2040, räknat på 2,2 per-
son er per bo stad. Ut slaget på hela perioden 2017-
2040 mot svarar detta 20 bo städer per år totalt i kom-
mun en. I verk ligheten varie rar tillväxten från år till år 
över period en, varför be hov et följas upp från år till år.

Hur många? Figur 4:17 visar den övergripande pro-
gnos en över bo stadsbehovet enligt huvudscenariot, 
och det befint li ga bostadsbeståndet 2016, dels totalt, 
dels exklusive fri tidshus. Diagrammet visar att bo-
stads behov et fram till 2016 överstiger antalet perma-
nent bostä der (svart streckad linje), men i princip 
håller sig inom total be stånd et (svart heldragen linje). 
Detta kan tyda på att bostäder klassade som fritids-
hus an vänds som per ma nentbostäder, och/eller att det 
i genom snitt bor fler än de 2,2 pesoner per bostad 
som man bru kar an vän da sig av. För prognosperiod en 
2017-2040 över stiger bo stads behovet dagens bostads-

be stånd med råge. Den över skjutande delen varie rar 
med mel lan 250 och 600 bostäder 2016-2040, vil ket 
därför bör betraktas som en miniminivå för bo stads-
byg gan det i enlighet med huvud sce nariot.

För vem? Andelen äldre ökar relativt snabbt, då vi 
lever längre och har bättre folkhälsa generellt, se kapi-
tel 2.2 Be folk nings scenarier. I Hylte finns ett behov av 
cirka 90 bostäder an pas sa de för åldersgruppen 85+ till 
år 2040, se figur 4:19. För gruppen 65-84 år behövs 
ett tillskott om cirka 50 bostäder. Lägenheter efter frå-
gas i betydligt högre grad i dessa åldersgrupper15, lik-
som tillgång till service och kol lek tiv trafik. Satsningar 
på inflyttning av personer i arbetsför ålder ger ett till-
kom mande bostadsbehov om ungefär 150 bostäder 
för gruppen 45-64 år och 180 för gruppen 0-44 år 

Var? Figur 4:20 redovisar var i kommunen de 470 bo-
stä derna behöver byggas för att för stär ka strukturen. 
Att bygga enstaka hus eller grupp er av hus i enskilda 
lägen på landsbygden kom mer fortsatt vara möjligt 
och att raktivt, och förstärker strukturen genom att 

15 Se bl.a. SOU 2000:7

Figur 4:19. Befolkningscenarier för olika åldersgrupper. Siffrorna anger antal invånare. Nollalternativet utgår från SCB:s framskrivning av folk
mängd till år 2040 och fördelningen mellan åldersgrupper i Hylte de senaste fem åren. I målscenariot ingår också en befolkningsuttveckling 
enligt figur 2:8.

ÅLDERSGRUPPER 0-44 år 45-64 år 65-84 år 85+ år Alla åldrar

Befolkning 2017 ca 5 860 ca 2 780 ca 1 990 ca 370 ca 11 000

MÅLSCENARIO

Befolkning 2040 ca 6 000 ca 2 990 ca 2 360 ca 650 ca 12 000

Förändring 20172040 ca 380 ca 320 ca 110 ca 190 ca 1 000

Bostadsbehov till år 2040 ca 180 ca 150 ca 50 ca 90 ca 470

NOLLSCENARIO

Befolkning 2040 ca 5 240 ca 2 610 ca 2 070 ca 580 ca 10 500

Förändring 20172040 ca 620 ca 170 ca 80 ca 210 ca -500

Bostadsbehov till år 2040 ca 260 ca 80 ca 30 ca 90 ca -220
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Offentliga rum och utemiljöer. Till gäng liga och upp-
levelserika offentliga platser och stråk bidrar till ökad 
trygg het och trivsel för invånare, en välkomnande 
käns la för besökare och ett ökat mervärde för attrak-
tions kraften, se kapitel 4.1-2. I den gemen sam ma ute-
rum men spelar grönska och kultur miljö också en vik-
tig roll. 

Bebyggelseutveckling på lands bygden 
Strukturbild. Det är viktigt att det går att bygga och 
bo bra på landsbygden, både för kommunens attrak ti-
vi tet och för en levande landsbygd. Bebyggelse längre 
ifrån kol lek tiv trafikstråken kan bidra till att stärka 
struk tur en genom att bra bytespunkter för kollektiv-
tra fik anläggs i stråken. En stark kommunikations-
struktur ökar i sin tur tillgängligheten till arbets platser 
och ser vice och där med kvarboende möj lig het erna, i 
hela kom mun en, kapitel 2.1 Struk turbild.

Strandnära. LIS-områden har pekats ut där det kan 
vara möjligt att bygga i strandnära lägen för att stärka 
landsbygdsutvecklingen. Här ska ny be byg gelse ligga 
i samlade grupper eller, när det gäller enstaka hus, i 
an slut ning till befintlig bebyggelse. Man måste också 
kun na visa att naturmiljö och friluftsliv inte tar skada 
av den nya bebyggelsen för att kunna få dispens från 
strand skyddet, se kapitel 4.2. I första hand ska bebyg-
gel se lokaliseras till attraktiva platser som inte ligger 
inom strand skydd. 

Lokalisering. Vid lokalisering av ny be byggelse på 
lands bygden, spelar anpass ning till land skapet en stör-
re roll än i mer tätbe bygg da delar. Be byg gelsen på 
lands bygden karak täriseras av större el ler mindre by-
ar och gård ar, som ligger väl an passade i tra di tionella 
lägen i landskapet, se kapitel 7.1 Kultur mil jö. Ny be-
byggelse bör i första hand bygga på denna tra dition 
och placeras med god land skaps an pass ning i an slut-
ning till befintlig bebyg gelse. Enskilda lägen kan vara 
lämpliga att bebygga om be byg gelsen an pas sas väl till 
befintliga strukturer i land skap et och att det går att 
lösa vatten- och av lopps frågor på ett till freds ställande 
sätt. 

Komplettera bostadsbeståndet i småorter. Ett problem 
i områden med lågt bebyggelsetryck är att det kan 
vara svårt för till exempel en ung småbarnsfamilj att 
få bolån för nybyggnation, samtidigt som andra som 
bor i enfamiljshus och vill flytta till något mindre och 
mer lätt skött i området inte har några andra bo ende-
form er att välja på. Komplettering med en eller ett par 
lägenheter i orter där detta saknas kan vara ett sätt att 
få igång ”flyttkedjor” så att befintliga villor frigörs. 
Här kan man ge i uppdrag åt den kommunala bo-
stads stif telsen att se över möj lig heten att bygga sådana 
kom ple ment i små orter och visssa mindre orter som 
stöd för lands bygds utvecklingen. 

Tillåt fler bostäder utan planläggning. Reglering med 
detaljplan är ett instrument för att reg lera be byg gelse 
och markanvändning där olika in tres sen stri der mot 

effektiva bytes punkt er anläggs i stråken. Men be döm-
ningen är att den övervägande delen av bo stads till-
skottet kom mer att efterfrågas i de bästa kol lek tiv-
trafik lä gena ut med stråk en. Här är det möjligt att få 
till stånd större pro jekt med fler bo städer kopplat till 
en ut veck ling av tät orts mil jöerna. 

Lokalisering av bostäder och blandad 
bebyggelse
Blandad bebyggelse. Med begreppet blandad bebyg-
gel se menas bebyg gel se med i huvudsak bostäder, 
som kan ha inslag av verk sam het er och service med 
liten eller ingen om giv nings på verkan, till exempel ser-
vi ce som är lätt att nå för många män niskor. I den 
blandade bebyggelsen sam ver kar bostäder med verk-
sam heter och service i olika grad. 

Prioriterat byggande i de bästa kollektiv-
trafiklägena.
Strukturbild. För att förstärka en hållbar utveckling 
av kommunen och bygga en stark struktur, bör mer-
parten av den tillkommande bebyggelsen ut vecklas i 
orter som ligger i stråk ens noder, en ligt struk tur bilden, 
se figur 2:3 och kapitel 2.1 En tydlig utvecklings struk-
tur. Det är här den snab ba kol lek tiv trafiken kom mer 
att gå och servicen i första hand ut vecklas. Se även 
kapitel 3.1 Resor och trans porter. 

Lokalisering. Tillgång till god kollektivtrafik och ser-
vice är prioriterat vid lokalisering av ny bebyggelse, 
men placering och utformning av bostadsbebyggelse 
måste också ha andra värden för att verkligen vara 
attraktiva, se kapitel 4.2. För att skapa till gängliga bo-
ende mil jöer ska ny be byg gelse i första hand komp let-
te ra och för täta den befintliga bebyg gel sen. I andra 
hand kan nya om rå den läggas i direkt an slutning till 
be fintliga om råden, i lägen som är så centrum- och 
kol lek tiv tra fik nära som möjligt. 

Tätt och nära. Genom att bygga inåt och förtäta be-
byg gelsen istället för att sprida ut den, minskar av-
stånd en mellan olika funktioner och tillgängligheten 
till arbetsplatser, service och fritidsaktiviteter ökar. Det 
underlättar för kol lektivresande, cykling och gång, och 
gör de tek nis ka försörjningssystemen mer ef fek tiva 
och ro bus ta. En tätare bebyggelse skapar ock så sam-
man håll na och mer levande gaturum där många män-
nisk or uppe hål ler sig. Men en förtätning av be byg gel-
sen ska all tid ske med hänsyn till kul tur miljön, till den 
unika plats ens förutsättningar och iden ti tet, och till 
be hovet av grön områden och andra fri ytor. 

Blandade bostadsmiljöer. För att åstadkomma miljö-
er med hög närhet mellan bostäder, arbetsplatser och 
service, och som är levande under större delar av 
dygnet, bör bostäder sam lokaliseras med ser vice och 
arbets plats er som har ingen eller liten om giv nings på-
ver kan. Utöver funktionsblandning bör man också 
strä va efter en bland ning av olika byggnadsåldrar, 
upp lå telse former och prisklasser i bostadsområdena.
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varandra, vilket ofta gäller i tätbebyggda om rå den där 
det är större konkurrens om marken. Det bör där för 
vara möjligt att bygga något fler bostäder utan plan-
lägg ning i glesbebyggda områden än vad som brukar 
vara praxis. Upp emot fem bostäder bör kunna prövas 
med för handsbesked och bygglov istället för detaljplan 
i om rå den som är läm pade för ändamålet och där be-
byg gel se trycket är lågt. Syftet är att förenkla pröv-
nings pro cess en, utan att sänka kraven för pröv ning-
en. I loka li se rings pröv ning en bör därför frågor som 
nor malt han te ras i de talj plan, till exempel geo tek nik, 
spill- och dag vat ten, buller, arkeologi, land skaps an-
pass ning med mera ingå. 

Områden för bostäder och blandad 
bebyggelse 
Befintliga områden för bostäder och blandad bebyg
gelse. Befintliga områ den med bostäder och blandad 
bebyggelse är områden som med fördel kan förtätas 
med komp let terande bostadsbebyggelse och inslag av 
verk sam het er och service med liten eller ingen om-
givnings på ver kan. 

Utredningsområde för bostäder och blandad bebyg
gelse. Ett antal områden för framtida bostads be byg-
gelse pekas i översiktsplanen ut som Utred nings om-
rå den för bostäder och blandad bebyggelse, se figur 
4:21. Det är om råden som i den fort satta plane ring en 
bör prövas för bo städer med inslag av verk sam het er 
och service med liten eller ingen om givnings på ver kan. 
Utred nings om rådena utgörs av: 

§	områden för bostäder i äldre delöversiktsplaner16 
som bedömts som för enliga med utvecklings stra te-
gin, se kapitel 2.1

§	förslag på nya områden för bostäder och blandad 
bebyggelse i arbetet med denna översiktsplan

I det fortsatta arbetet med fördjupningar av översikts-
planen bör detta urval av områden preciseras och ut-
vecklas i förhållande till utvecklingsstrategin och de 
lokala förutsättningarna.

16 Hylte kommun 1990a, 1991a, 1992a, 1992b, 1993a och 1994a.

Figur 4:21. Bostäder och blandad bebyggelse. Karta: 20191001, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson. ´
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LIS-områden för bostäder och blandad 
bebyggelse 
LISområden. Ett antal områden för landsbygds ut-
veck ling i strand nära lägen (LIS) har pekats ut i kom-
mun ens gällande LIS-plan17 och nya om rå den föreslås i 
den na över sikts plan, se kapitel 4.2. Följande befintliga 
LIS-områden avser bostäder och blandad bebyggelse:

§	LIS 1 Höghultasjön – Tränshult
§	LIS 2 Drängsjön – Drängsered
§	LIS 3 Prästasjön mm – Torup 
§	LIS 4 Nissan – Fröslida
§	LIS 5 Hagasjön och Glassjön – Mjälahult mm
§	LIS 6 Nissan, Kanalen – Hyltebruk
§	LIS 7 Stora Skärshulta sjö – Skärshult
§	LIS 8 Nyarpssjön – Långaryd
§	LIS 9 Stora Färgen – Bexet, Ekenäs
§	LIS 10 Stora Färgen – Ågärdet m.fl
§	LIS 12 Hallasjön – Bohult
§	LIS 14 Yasjön – Yaberg 

17 Hylte kommun 2012a.

Övergripande planeringsinriktning - Bostadsutveckling
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Verka för att cirka 470 nya bostäder kommer till under planperioden till år 2040 enligt hu vud scenariot. 
§	Ta nya områden för blandad bebyggelse i anspråk inifrån och ut, det vill säga den del som ligger bäst till i förhål

lan de till kol lektivtrafik och service först och där befintlig infra struktur för till exempel spill och avloppsvatten kan 
tas till vara.

§	Eftersträva en tät, blandad och levande bebyggelsestruktur, samtidigt som befintliga kvaliteter som till exempel 
höga natur och kulturvärden värnas.

§	Prioritera bostadsprojekt som kompletterar det befintliga bostadsutbudet och som bidrar till att stärka kollektiv
trafik, service, livsmiljö och den sociala samman hållningen. Behov av olika typer av bostäder bör särskilt upp märk
sammas, till exempel ungas behov av mindre bostäder och äldres behov av bekvämare bostäder. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Bostadsutveckling
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING AV NY BEBYGGELSE: Område med detaljplan, Prövning utan detaljplan, Prövning 

utan bygglov, Område med sammanhållen bebyggelse, Område utanför sammanhållen bebyggelse.
§	UTREDNINGSOMRÅDE BOSTÄDER OCH BLANDAD BEBYGGELSE 
§	BOSTÄDER OCH BLANDAD BEBYGGELSE BEFINTLIG

Nationella och mellankommunala intressen - Bostadsutveckling
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Bostadsutveckling
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

§	LIS 15 Jällunden – Simmarydsnäs
§	LIS 16 Sörsjön och Hallasjön – Åker Färda
§	LIS 17 Kroksjön – Unnaryd
§	LIS 18 Unnen – Unnaryds samhälle
§	LIS 19 Unnen – Önnekvarn
§	LIS 21 Bolmen – Järanäs
§	LIS 22 Bolmen – Tiraholm
§	LIS 23 Bolmen – Möllekvarn m.fl.

Följande förslag på nya LIS-områden avser bostäder 
och blandad bebyggelse:

§	LIS 24 Unnaryd Rangalsnäs
§	LIS 25 Unnaryd Åbygget
§	LIS 27 Torup Givagård
§	LIS 30 Unnaryd Byn
§	LIS 31 Hyltebruk Brogatan
§	LIS 32 Rydöbruk Övregård

Inom ett LIS-område får man pröva om dispens från 
strandskyddet är möjligt, även när något av de övriga 
sex skälen för dispensprövning saknas. Strandskyddets 
intressen ska fortfarande tillgodoses vid en dispens. Se 
vidare kapitel 4.2.



78 (260)
Bruksmiljö i Hyltebruk. Foto Hylte kommun Pernilla Jacobsson.
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Ett livskraftigt 
näringsliv
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5. Ett livskraftigt näringsliv

Övergripande mål för näringslivet
Näringslivets utveck ling styrs av olika mål av framför 
allt två slag, dels mål för att stödja närings livs utveck-
ling och tillväxt, dels mål för att be gränsa dess miljö-
påverkan. Dessa mål om råden har olika karaktär men 
går hand i hand i en håll bar samhälls utveckling.

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030, på ver-
kas näringslivet framför allt av mål 9 om 
att verka för en inklu derande och håll-
bar industrialisering och att främja inno-

va tion. Det andra målet som berör nä ringslivet är mål 
13 om att vidta omedel bara åt gärd er för att bekämpa 
klimat föränd ring arna och dess konsek venser. Här in-
går bland annat plane rings åtgärder och åtgärder mot 
utsläpp av växthus gaser, där industri sek torn står för 
knappt en tredjedel idag. Jordbruket be rörs främst av 
mål 2 om att uppnå tryggad livsmedels för sörjning och 
främja ett hållbart jordbruk.

Klimatavtalet från Paris2 innebär att den 
globala temperaturökningen ska hållas 
långt under två grader, och att de glo ba-
la ut släppen ska ner till noll un der and ra 

halvan av detta århundrade. Varje land ska ta fram en 
klimat plan, där ambitionerna successivt höjs. 

Nationella mål
Det klimatpolitiska ramverket3 som ut-
går från Parisavtalet, innebär bland an-
nat att utsläppen från verk sam heter i 
Sve rige senast år 2045 ska vara minst 85 
pro cent lägre än utsläppen år 1990, och 
att Sverige senast år 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp alls. 

Miljö kva li tets målen4. Näringslivet berörs framför allt 
av följande tre miljömål (för areella näringar, se även 
kapitel 5.4): 

Be gräns ad kli mat påverkan. Industri pro-
duk tionen står för nästan en tredjedel av 
ut släppen av växthus gaser i Sverige5, lik-
som en stor andel av de transporter som 
bi drar till växthuseffekten. 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Regeringskansliet 2017b, FN 2017a.
3 Regeringskansliet 2017e, SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
4 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.
5 30,9 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.

Hur näringslivet i kommunen utvecklas är viktigt både för att skapa arbetstillfällen och för att 
få en positiv utveckling av kommunen som helhet. Att människor har ett arbete är en förut
sätt ning för samhällets ekonomiska och sociala hållbarhet. Inom näringslivet ryms allt från stora 
industrier till mindre företag, från verkstad till handel, besöks nä ring och jord och skogsbruk.

Frisk luft. Utsläpp av bland annat sva-
vel dioxid, kvävedioxid, flyktiga orga nis-
ka ämnen och inandningsbara partiklar 
förorenar luften, varav industrins pro-
duktion, transporter och energi använd-

ning står för en betydande andel.

Levande sjöar och vattendrag. Växter 
och djur i sjöar och vattendrag utsätts 
för påverkan från flera håll, bland annat 
från nedfall av svavel från industri och 
genom reglering av vattenflöden.

Nationell strategi för regional tillväxt 
20152020.6 Den regionala tillväxtpoli-
tikens mål är Ut veck lings kraft i alla del-
ar av landet med stärkt lokal och regio-
nal kon kur rens kraft. Strategin ska bidra 
till att uppnå målet genom att skapa 
goda förutsätt ningar att bo, arbeta samt 

etablera fö re tag och verk samheter i hela landet. Fyra 
prio ri te ring ar görs, dels in no vation och fö re tag an de 
som berör åt gärder för att stärka samverkan och in no-
va tioner, och en ökad effektivitet inom offent lig sek tor, 
dels attrak tiva miljöer och tillgänglighet som berör 
vikt en av att attra hera, behålla och utveckla kompe-
tens er, företag och kapital, framför allt genom ut veck-
ling av och till gäng lighet genom trans port systemet.

Lokala och regionala mål

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Tillväxtstrategi för Halland 
2014-2020

strategiska val och prioriteringar 
för regional tillväxtpolitik i halland 
KOMPLETTERAD VERSION, ÅR 2015

Regional tillväxtstrategi7. Tillväxt strate-
gin bygger på den regionala utveck lings-
strategin och har det över gri pande mål et 
att Hal land ska vara en mer attrak tiv, 
inkluderande och kon kur rens kraf tig re-
gion år 2020 än år 2014. De stra te giska 
val som är kopp lade till det tred je målet 

om kon kur rens kraft hand lar om ökad till gäng lighet 
genom bland annat re gion förstoring, sam verkan mel-
lan infra struk tur-, kol lek tiv trafik-, be byg gel se- och 
sam hälls plane ring, och att utgå från lång sik tiga behov 
för att stärka närings livet. 

Näringslivsprogram  
Hylte kommun

Antaget av kommunfullmäktige 
 2016-03-17

Näringslivsprogram8. Kommunens nä-
rings livsprogram ska bidra till att det 
blir attrak tivt och enkelt att driva verk-
samheter i kom mun en. Fem områden 
pekas ut som viktiga för närings livs ut-
veck ling en: attraktiva bo en de- och livs-
miljöer, sam ver kan mellan skola och nä-

6 Regeringskansliet 2015c.
7 Region Halland 2015d.
8 Hylte kommun 2016d.
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ringsliv, service, varu mär kes byg gande och infra struk-
tur. Tre områden berör särskilt samhällspla ne ring en:

§	Infrastruktur. Det är viktigt för pendling liksom för 
näringslivets transporter att vägar, tåg och kollek-
tiv trafik fungerar bra. En välfungerande IT-infra-
struktur i kommunens alla delar är även viktig. Se 
kapitel 3.2 Digital kommunikation.

§	Attraktiva boende- och livsmiljöer. Det är viktigt att 
vi skapar attraktiva livs-och boendemiljöer för att 
våra företag ska kunna attrahera personal. Se kapi-
tel 4 Attraktiva boende- och livsmiljöer.

§	Service. Hylte kommun ska vara aktiv och service-
inriktad när företag vill etablera eller expan dera sin 
verksamhet i kommunen, bland annat ska detalj-
pla nerad mark finnas tillgänglig för etable ringar. Se 
nedan avsnitt Mark och planberedskap.

5.1 Verksamhetsutveckling
Ett starkt och innovativt näringsliv
Ett näringsliv i förändring. Näringslivet och arbets-
mark naden står inför stora förändringar, dels genom 
att komp lexiteten ökar när ny teknik och nya aktörer 
ger sig in på mark naden, dels genom att ut veck lings-
takten ökar9. In van da begrepp ställs på ända, och det 
blir allt vik tig are att å ena sidan kunna leverera snabbt 
och i tid, å den andra att förstå och hantera kom-
man  de för änd ring ar och ökad osäkerhet. Sam tidigt 
växer kraven på hänsyn till miljön, inte bara vad gäl-
ler direkt påverkan i form av utsläpp och buller, utan 
också indirekt genom efterfrågan på en miljö dri ven 
efterfrågan på produkter och tjänster. 

Samhällsplaneringens roll. Detta ställer nya krav inte 
bara på företagens öppenhet och flexibilitetet, utan 
också på till exempel gott företagsklimat, effektiv in-
fra struk tur för godstransporter och på möjligheten att 
rekry te ra specialiserad kompe tens i ett större om land. 

9 Kairos Future 2015.

Sam hälls planeringen kan påverka och stödja nä rings-
livs ut vecklingen inom framför allt följande om rå den:

§	Kompetensförsörjning (se kapitel 2)
§	Infrastruktur för godstransporter (se kapitel 3)
§	Mark- och planberedskap (detta avsnitt)
§	Lokalisering av verksamheter (detta avsnitt)

Näringslivsutveckling i Hylte
Branschstruktur. Tillverkningsindustrin har en domi-
ne rande ställning i Hyltes näringslivsstruktur och står 
för nära 40 procent av sysselsättningen, jämfört med 
12 procent i Sverige som helhet10. Skog och verkstad 
är de störs ta sektorna, medan få har sin an ställ ning 
inom handel, hotell- och restaurang, före tags tjänster 
och offentlig förvaltning. För att minska käns lig heten 
för kon junk tursvängningar och kriser som drab bar en 
en skild bransch, är det en fördel med en nä rings livs-
ut veckling inom fler branscher. Ser man utanför kom-
mungränsen kan dif fe ren tie ringen förstärkas genom 
effektiva kom mu ni kationer mellan lokala arbets mark-
nader inom olika branscher, se till exempel kapitel 2.1 
avsnitt Kol lek tiv tra fik sats ningar. 

Näringslivsklimat. Ett bra näringslivs klimat är en vik-
tig förut sättning för att skapa sysselsättning och ut-
veck ling. Hyl te kommun har under flera år legat bra 
till i Svenskt Näringslivs kommunranking när det gäl-
ler före tags klimat.11 Hylte räknas enligt Fo res12 till en 
av de kommuner i Sverige som ka rak tär iseras av vad 
man brukar kalla Gnosjöanda, och som karak tä ri se ras 
av entreprenörsanda, traditio nell till verk nings in dust-
ri, driftighet och informella nät verk. Det är kom mun-
er som trots avsaknad av tra di tio nella till växt fak torer 
som till exempel hög ut bil dad ar bets kraft och stor 
tjäns te  sektor, utmärker sig med hög sys sel sätt nings-
grad, låg sjukfrånvaro och fram gångs rik in teg ra tion av 
in vandrare på arbets mark nad en. Andra ut mär kan de 
drag för Gnosjö liknande kommuner är stor lokal för-
ank ring i samhället med bra kon takt nät och sam ar be te 
mel lan företag och organi sa tioner.13 

Samhällstjänster. I kontakterna med kommunen bi drar 
kunskap och ett gott bemötande till ett gott nä rings-
livs klimat. Nä rings livs utvecklingen kan inom ramen 
för det offentliga åta gandet också stödjas genom att 
effektiviteten och kva liteten på olika sam hälls tjänster 
utvecklas, bland annat inom myndighetsutövning och 
upp hand ling. Till exempel kan krav ställas på inno va-
tion, mil jö mässiga och sociala hänsyn för att stödja in-
no vationer inom det lokala näringslivet14.

Kompetensförsörjning. Brist på lämplig arbetskraft 
är ett stort tillväxthinder för företag, och kraven på 
god kompetensförsörjning blir allt viktigare för att 
möta den ökade komplexiteten och det faktum att 
en femtedel av den svenska arbetskraften går i pen-

10 Sweco 2016a.
11 Se Svenskt näringsliv 2016.
12 Fores  Forum för reformer och entreprenörskap, är en oberoende ”grön 
och liberal tankesmedja”, se fores.se. 
13 Fores 2009.
14 Regeringskansliet 2015c.

Figur 5:1. Gnosjöområdet (svart) och Gnosjöliknande kommuner 
(grå) som karaktäriseras av entreprenörsanda, traditio nell tillverk
nings industri, driftighet och informella nät verk. Källa: Fores 2009. 

Hylte kommun
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sion inom den närmaste tioårs perioden.15 I Hylte för-
stärks problemet av en låg andel yngre och relativt sett 
låg ut bild ningsnivå. Samtidigt skapar stor invand ring 
nya möjligheter, något som både kommunen och före-
tagen arbe tar aktivt med att ta vara på. Sam hälls pla-
neringens vik tigaste bidrag för att förstärka möj lig-
het erna till god kompetensförsörjning är att bygga en 
stark struk tur som förstorar Hyltes arbets mark nads-
region och ökar möjligheterna att pendla till specia li-
se rade arbe ten i kom munen.

Mark- och planberedskap
Planlagd mark. Kommunen behöver kunna erbjuda 
företag ett varierat utbud av platser för lo kalisering av 
nya verksamheter, och möjliggöra för be fintliga verk-
samheter att ex pandera. Ett strategiskt läge i re gionen, 
en väl ut byggd och funge rande infra struktur och till-
gång till kun nig och väl ut bildad ar bets kraft är viktiga 
faktorer som på ver kar var företag väljer att etablera 
sig. En an nan är möj lig heten att få tillgång till mark 
som re dan är plan lagd, och där gator, vatten och av-
lopp är ut bygg da, efter som man annars kan behöva 
vänta i flera år innan detta är klart. 

15 Sweco 2016a.

Strategiska markköp. För att underlätta för verksam-
hets ut veck ling en kan kom munen därför be hö va age-
ra som mellanhand genom att köpa in stra te giskt be-
lä gen mark och planlägga den i förväg. På så sätt kan 
man också styra verksamhets utveck ling en till lämp liga 
platser.  

Lokalisering av verksamheter
Störande och ytkrävande verksamheter i 
externa lägen med bra kommunikationer.
Störande verksamheter. Var olika verksamheter ska lo-
kaliseras bäst ur ett sam hällsperspektiv beror främst 
på vilken påverkan de har på omgivningen i form av 
bul ler, olycksrisker, tra fik mängder eller andra typer av 
stör ningar. Tung in dust ri behöver till exempel oftast 
lig ga på platser där det är tillåtet att bullra och han te-
ra farligt gods, och har oftast behov av bra kom mu-
ni ka  tioner för sina trans porter. Däremot är inte bra 
skylt läge en nödvändighet. 

Ytkrävande verksamheter, Verksamheter som tar 
myck et plats är inte heller lämpliga att pla ce ra inne i 
sam hället eftersom de lägena behöver re serveras för 
verk samheter som är mer personal- och/eller besöks-
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Figur 5:2. Verksamheter. Karta: 20190725, Rickard Linder. 
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Figur 5:3. Många verksamheter i Hylte finns inom tillverkning av trä, pappers och metallvaror, så som tidningspapper, well papp, pellets, såga
de varor och stansade metallvaror. Bild ex em pel från Esskå Metall i Landeryd (överst till vänster), Stora Enso i Hyltebruk (nederst till vänster) och 
Derome Timber i Kinnared (till höger). Källor: esska metall.se, kollega.se och Hylte kommun.

intensiva och som därför behöver ligga närmare bo-
städer och kol lektiv trafik. Bättre lägen är i kanten av 
de verk sam hets om råden som redan finns, till exempel 
vid Södra Industri gatan i Hyltebruk, Nissastigen i To-
rup och Hylte vägen i Un na ryd, vilka alla tre dess utom 
är leder far ligt gods. Se även kapitel 5.2 Handel.

Verksamheter med ingen eller liten omgiv-
nings  påverkan i blandad bebyggelse
Verksamheter utan omgivningspåverkan. Arbetsplatser 
som inte har störande verksamhet, inte genererar 
myck et trafik och där bygg nad erna gestalt nings mäs-
sigt passar in, kan med fördel placeras i och anpassas 
till bland ad bebyggelse. På så sätt blir det närmare 
mel lan bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafik och 
annan service, och bebyggelsen blir mer levande under 
olika delar av dygnet.

Publika verksamheter och service i centrum. 
Publika verksamheter. I centrumkärnorna bör butiker, 
caféer och andra be söks intensiva verksamheter prio ri-
teras för att cent rum miljöerna ska bli mer attrak tiva. 
Här bör inte kon tor och annan mindre publik verk-
sam het ta plats på de mest tillgängliga och skylt vän-
liga lägena i bot ten våningar på huvudgatan. Se även 
kapitel 5.2 Handel.

Verksamheter som använder mark, vatten 
och luft som resurs där resursen är. 
Platsbundna verksamheter. De verksamheter som 
använder marken, vattnet eller luften som en resurs, 
behöver finnas där resursen finns, till exempel areella 
näringar som jordbruk, skogs bruk och vind bruk, eller 
näringar som in ten sivt använder en resurs på ett sär-
skilt ställe, såsom grus täkter och vatten täkter. 

Områden för verksamheter
Befintliga områden för störande verksamheter. Befint-
liga verksamhets om rå den kan med fördel förtätas med 
verksamheter som är störande för omgivningen och/
eller är ytkrävande. Yt- och expansionsbehov bör till-
go do ses, men lokalisering i förhållande till gata och 
till ex empel kollektivtrafik ska beaktas i relation till 
verk sam hetens personal- och/eller kund intensitet, lik-
som behovet av effektivt ut nytt jande av verk sam hets-
om rå dena så att fastigheter inte tar onödigt mycket 
plats längs med gata. Hård gjor da markytor ska ock så 
i möjligas te mån begränsas för att und vika över sväm-
ningar och föroreningsspridning till följd av kli mat-
för änd ring ar na, se kapitel 6.3 Tek nisk försörj ning, 8.2 
Klimat risker och riktlinje G6/Hårdgjorda ytor i kapi-
tel 11.4 Hän syn - väg led ning till karta 3.
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Övergripande planeringsinriktning - Verksamhetsutveckling
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Prioritera utvecklingen av infrastruktur och kollektivtrafik för att underlätta för näringslivets kompetens försörjning. 
§	Använd varje verksamhetsområde till det som det är mest lämpat för. Lokalisera på ett sätt som mini merar behovet 

av transporter av material och människor. 
§	Använd renodlade verksamhetsområden för sådana etableringar som är störande för annan bebyggelse, eller som 

behöver mer utrymme än vad som är lämpligt i den täta bebyggelsen. Förtäta befintliga och nya verksam hets områ
den, minimera andelen hårdgjorda ytor och använd yteffektiva lösningar som begränsar utbredningen på värdefull 
jord och skogsbruksmark.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Verksamhetsutveckling
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING AV NY BEBYGGELSE: Område med detaljplan, Prövning utan detaljplan, Prövning 

utan bygglov, Område med sammanhållen bebyggelse, Område utanför sammanhållen bebyggelse.
§	UTREDNINGSOMRÅDE STÖRANDE VERKSAMHETER
§	VERKSAMHETSOMRÅDE BEFINTLIGT

Nationella och mellankommunala intressen - Verksamhetsutveckling
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Verksamhetsutveckling
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Utredningsområde störande verksamheter. I över-
siktsplanen pekas sex ut red nings om rå den för störande 
verksamheter ut. Det är om råden som i den fortsatta 
pla ne ring en bör prövas för verksamheter med större 
omgivnings på ver kan på grund av att de är yt krävan-
de, alstrar mycket trans porter, bullrar eller han terar 
farliga ämnen. För dessa områden gäller samma inrikt-
ning som för be fint liga verksamhetsområden. Utred-
nings om rådena utgörs av: 

§	områden för verksamheter i äldre delöversikts plan-
er16 som bedömts som för enliga med utvecklings-
stra te gin, se kapitel 2.1

§	förslag på nya verksamhetsområden i arbetet med 
denna översiktsplan

De områden som pekas ut som Utredningsområden 
störande verksamheter är:

§	Norra infarten till Torup (norr om rondellen)
§	Kambo, vid södra infarten till Hyltebruk

§	Västra Åkralt, mellan väg 26 och Gamla Nissa stigen
§	Utökning av södra industriområdet i Hyltebruk mot 

väster
§	Utökning av västra industriområdet i Unnaryd mot 

nordväst (Hyltevägen)
§	Utökning av industriområdet vid Ängvägen/Cent-

rum vägen i Landeryd mot söder

Tre områden sammanfaller med utredningsområde för 
volymhandel, se kapitel 5.2. Dessa ska i första hand 
reserveras för volymhandel och verksamheter som är 
kundintensiva och har behov av bra skyltläge. I det 

16 Hylte kommun 1990a, 1991a, 1992a, 1992b, 1993a, 1994a.

fortsatta arbetet med fördjupningar av översikts plan-
en bör urval av områden för verksamhetsområden 
preciseras och ut vecklas i för hål lande till utvecklings-
strategin och de lokala för utsättningarna.

LIS-områden för verksamheter 
LISområden. Ett antal områden för landsbygds ut-
veck ling i strand nära lägen (LIS) har pekats ut i kom-
mun ens gällande LIS-plan17 och nya om rå den föreslås 
i den na över sikts plan, se kapitel 4.2. Följande befint-
li ga LIS-områden avser verk sam het er som kan vara 
störande för omgivningen eller verk sam heter som kan 
sam lokaliseras med bostäder:

§	LIS 3 Prästasjön mm – Torup
§	LIS 4 Nissan – Fröslida
§	LIS 7 Stora Skärshulta sjö – Skärshult
§	LIS 9 Stora Färgen – Bexet, Ekenäs
§	LIS 14 Yasjön – Yaberg 
§	LIS 19 Unnen – Önnekvarn
§	LIS 22 Bolmen – Tiraholm 

Följande förslag på nya LIS-områden avser verk sam-
het er som kan vara störande för omgivningen:
§	LIS 26 Torup Nyebro
§	LIS 29 Hyltebruk Södra Ekeryd

Inom ett LIS-område får man pröva om dispens från 
strandskyddet är möjligt, även när något av de övriga 
sex skälen för dispensprövning saknas. Strandskyddets 
intressen ska fortfarande tillgodoses vid en dispens. Se 
vidare kapitel 4.2.

17 Hylte kommun 2012a.
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5.2 Handel och service
Handeln är strategisk
Handelns roll. Handeln är viktig för kommunens ut-
veckling och attrak ti vitet. Den ger invånare ett utbud 
av varor och tjänst er, förstärker kommunen som livs-
miljö och ger möjligheter till nya arbetstillfällen. Inte 
minst vik tiga är de arbetstillfällen som detaljhandeln 
genererar, bland annat som inkörsport i arbets livet för 
unga och nyanlända. Men handeln är till sin karak tär 
global och dess funktion är oavhängig av kommun-
gränser, en utveckling som förstärks av utvecklingen 
inom e-handeln. Tillgången till arbetstillfällen inom 
detalj han del utanför kommunen kan därför vara lika 
vik tiga för kommunens utveckling som de inom kom-
mun en. 

Olika slags handel. Detaljhandel brukar delas in i dag-
lig varuhandel och sällan köpsvaruhandel, där den sist-
nämnda är mer kon junk turkänslig. Dagligvaror är så-
dant som är avsett att förbrukas under en kort tid, till 
exempel livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper och 
blommor. Till handel med sällan köps va ror räknas dels 
volymhandel, såsom kylskåp och bygg varor, dels shop-
ping av till exempel kläder, böcker eller hem inred ning. 
Partihandel är ett mellan led utan försälj ning av en sta-
ka varor till kund, och kan jäm stäl las med andra typer 
av logis tik verk sam heter. 

Samhällsplaneringens roll. Loka lisering av handel är 
en viktig strategisk fråga för samhällsplaneringen. 
Den har betydel se för såväl mark utnyttjande och be-
byg gelse struktur som för mängd en transportarbete. 
Detalj han  deln spelar också en viktig roll i mål sätt-
ningen att skapa hållbara tät orter, där bil användning 
inte är ett mås te för att till exempel handla mat om 
man bor på orten. 

Utvecklingen av detaljhandeln
Stor sektor. Svenska hushåll spenderar så mycket som 
en tred je del av sin disponibla inkomst på detalj handel, 
vil ket är mer än vad som läggs på ex em pelvis boende. 
Knappt hälf ten läggs på dag lig varor, framför allt livs-
medel, och resten på sällanköpsvaror. 

Koncentration. Utvecklingen inom detaljhandeln har 
under de senaste decennierna gått mot en allt större 
koncentration, bå de geografiskt och ekonomiskt. En 
sjättedel av land ets kommuner står idag för hela 75 
procent av detalj handelns totala tillväxt1. Sam ti digt 
digitaliseras han deln i rask takt och e-handeln växer 
kraftigt. Under 2015 växte detalj han delns inter net-
försäljning med 19 procent och om satte 50 mil jard-
er kronor, eller sju pro cent av hela detalj han deln, en 
siffra som bedöms växa2.

Handel i Hylte
Utflöde. Handel har ingen dominerande ställ ning i 
Hyl te, utan mycket av handeln sker utanför kom mun-
en. Hylte har ett för sälj nings index på 66, vil ket an-
ger att utflödet av köp kraft är cirka en tredjedel gent-
emot övriga riket (index 100). För dag lig varor är för-
sälj nings index 73 och för sällan köps varor 53. Ut flödet 
be döms gå mot Halmstad och Ulla red i första hand.

Sysselsättning inom handel. Handel sysselsätter idag 
drygt 200 personer eller cirka fem procent av den ar-
bets föra be folk ningen, jäm fört med sex procent i Sve-
rige som hel het3. Det finns cirka 100 företag i Hylte 
som bedri ver nå gon form av handel, varav ungefär 
hälften säl lan köps varor. Många av dessa är små, men 
det finns också några större. Utanför kommunen be-

1 HUI Research 2010.
2 PostNord 2017.
3 HUI Research 2017.

Figur 5:4. Handeln är ingen dominerande näringslivsgren i Hylte kommun, men det finns många små företag inom parti och detaljhandel och 
flera större, till exempel detaljhandelsföretaget Hylte jakt och lantmän (till vänster) och partihandelsföretaget M2 Retail Solutions (till höger). 
Källor: Hylte kommun och m2retailsolutions.se
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Centrumområde

UTREDNINGSOMRÅDE VOLYMHANDEL

HUVUDSTRÅK

MINDRE STRÅK 

döms framför allt han deln i Ulla red ha en viktig roll 
för syssel sätt ningen, såsom komp le ment till den mer 
specialiserade industri sek torn. För att för stär ka den 
arbets mark nads rela tionen är en kol lek tiv tra fik för bin-
del se mellan Hyltebruk och Ullared prioriterad, se ka-
pi tel 2.1 Strukturbild.

Tillgång till livsmedel
Underlag för livsmedelshandel. Mindre livsmedels bu-
tiker i Sverige är idag utsatta för allt hårdare kon kur-
rens från stora butiker i de större tätorterna. På mind-
re orter kan detta förstärkas av en låg eller nega tiv be-
folkningsutveckling. För en medel stor butik i en livs-
medelskedja, krävs idag under lag på cirka 3 000 fast-
boende eller 15 000 fritidsboende4. Det finns sex 
större dagligvarubutiker (se figur 5:5) för delat på ca 
11 000 fastboende i Hylte (år 2016), vil ket mot bak-
grund av detta och konkurrensen från butiker i grann-
kom munerna får ses som rela tivt bra. 

Fler människor, bättre underlag. Det viktigaste för att 
stödja den lokala dag lig varu han del är en planering 

4 Niras 2012.

som förstärker möjligheterna att bygga och bo i kom-
munen. Genom att förstärka kom mu ni ka tion erna i 
de viktigaste stråken och styra ny bebyggelse till orter 
längs dessa stråk ökar möjlig he terna att behålla och 
utveckla servicen i kommunen. En växande be folk-
ning, som också väljer att göra sina in köp lokalt, är en 
grundförutsättning för att behålla dag lig varu han deln i 
orterna.

Lokalisering av handel
Dagligvaruhandel där människor bor och 
med bra kollektivtrafik och cykelvägar
Tillgänglighet. För att stärka tillgängligheten till livs-
medel är det viktigt att vid pla ne ring av bostäder och 
eventuella framtida etab le ring ar av livsmedelsbutiker, 
loka li se ra så att så många som möjligt kan handla 
dag lig varor med gång, cykel eller kollektivtrafik. I 
kom munens tätorter är lä gena ”mitt i byn” där de 
fles ta livsmedelsbutiker ligger idag, de bästa. Vid ny-
etab lering av livsmedelsbutik er baseras oftast be räk-
ning ar av köpkraft på ett större om råde som för ut sät-
ter en god biltillgänglighet. Med en ge nom tänkt loka-

Figur 5:5. Handel och service. Karta: 20190808, Rickard Linder. 
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li se ring kan läget samtidigt stödja en förbättrad till-
gäng lighet för icke bilburna grupper på orten. 

Shopping i centrala lägen
Levande centrum. Sällanköpsvaruhandel av mindre 
varor som kläder, skor och böcker, spelar ofta en 
viktig roll för ett levan de centrum. Ofta handlar det 
inte bara om att man be höver köpa något, utan man 
vill också gå runt och titta, ta en fika och träffa folk. 
Kanske passar man på att handla lite mat på samma 
gång. Hylte har för stor konkurrens från om givande 
kommuner för att bygga upp ett shop ping centrum 
med större butikskedjor. Men även ett mer småskaligt 
centrum med udda och mer unika bu tik er kan ha en 
viktig funktion för ett levande cent rum. 

Volymhandel i halvexterna lägen som syns 
bra och med goda kommunikationer 
Rätt läge. När det gäller sällanköps varu  handel av 
skrymmande varor är det på samma sätt vik tigt att 
etab le ringarna sker i lägen som stödjer en håll bar 
samhällsutveckling. Externetablering av handel har 
för många kommuner skapat prob lem för handeln i 
centrumkärnorna, men kan ibland vara motiverad. 
Volym handel av ex em pel vis bygg- och vitvaror är 
lämp ligare att lokali sera till halvexterna och externa 
lägen, eftersom dessa ofta är utrymmeskrävande och 
kräver mycket trans port er. Dessutom har han dels fö-
re tag ofta ett stort be hov av att synas bra. Om volym-
han deln är per so nal intensiv eller om den kom bi ne ras 
med försäljning av mindre varor, vilket den ofta gör, 
är det vik tigt att sträva efter att den också kan nås av 
cyk list er och kol lek tivtrafikresenärer. 

Utredningsområde för volymhandel. Tre områden 
pekas i översiktsplanen ut som ut red nings om rå den 

Figur 5:6. Butiker, caféer, kollektivtrafik, bibliotek och torghandel bidrar till ett levande centrum. Foton: Hylte kommun.

för volymhandel. Det är om råden i halvexterna lägen 
i Hyltebruk och Torup med mycket bra kom mu nika-
tions- och skyltläge, som också kan nås med gång, cy-
kel och kollektivtrafik från orterna. Områdena sam-
manfaller med utredningsområden för störande verk-
samheter, se kapitel 5.1, och ska i första hand reser-
veras för volymhandel och verksamheter som är kund- 
och personalintensiva och har behov av bra skyltläge.

De områden som pekas ut som Utredningsområden 
för volymhandel är:

§	Vid norra infarten till Torup (mitt emot före detta 
Rejmes)

§	Kambo, vid södra infarten till Hyltebruk
§	Västra Åkralt, mellan väg 26 och Stora Enso

Service och centrumutveckling
Offentlig service. En god kommersiell och offentlig 
service har stor betydelse för att skapa attraktiva och 
levande livsmiljöer, och för att människor ska kunna 
ta del av samhällets stöd och andra varor och tjänster. 
Till den offent liga servicen hör till exempel skola, vård 
och omsorg, bibliotek och idrotts anlägg ning ar, i kom-
mu nal och/eller regional regi, tillsam mans med statlig 
service såsom arbets för med ling och för säkrings kassa. 
Den offentliga servicen finns framför allt kommunens 
tätorter, se figur 5:5.

Minskad fysisk närvaro. Idag går utvecklingen mot 
att kommersiell och offentlig service i allt högre grad 
flyttar ut på nätet och blir mer platsoberoende genom 
växande e-handel och olika digitala tjänster. Detta 
ger överlag en ökad till gäng lighet till fler varor och 
tjänster, men minskar sam tidigt möjligheten till möten 
mellan människor och för svagar den fysiska miljön 
som en trygg och stimulerande miljö att vistas i. 

Kommunhus

Bibliotek

Idrottsanläggning
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Kommunens påverkan. Den kommunala ser vicens när-
varo och kvalitet kan kommunen givetvis på ver ka i 
hög grad, ge nom ut veck lade och med borgar anpassade 
tjänst er och be mötande. Mer pro blematiskt är det med 
de statliga tjänster som i rask takt för svin ner från fler-
talet kommuner. Här pågår arbete med att försöka 
ta över ansvaret för tjänster som kräver en stor lokal 
närvaro, till exempel arbets förmedling. När det gäller 
kom mer siell service har kommunen än mindre möj lig-
heter att på ver ka utbudet. För etab lering av bu tik er i 
större ked jor krävs mycket stora be folk nings underlag, 
vilket lands bygds kom mun er oftast inte har. 

Centrumutveckling. Vad kom mun en kan göra för att 
utveckla den gemen samma centrum miljön, är att med 
sin sam hällsplane ring strä va efter att sam loka li se ra 
verk samheter som leve re rar varor, tjänst er och upp-
le vel ser på ett klokt sätt för att skapa för ut sättningar 
för mer upp le vel se rika cent rum plats er. Man kan ock-
så arbeta offensivt med evene mang, fes ti valer, kul tur-
upp levelser med me ra, till sammans med före nings livet, 
nä rings liv et, han deln och andra aktör er för att höja 
käns lan av puls och aktivitet. 

Centralorten Hyltebruk med drygt 4 100 personer 
eller närmare 40 procent av kommunens invånare är 
viktig som servicecentrum för hela kommunen. Målet 
bör vara att koncentrera och utveckla den offentliga 
och kom mersiella servicen kring Storgatan, i ett tätt 
och levande centrumstråk. Butiker, caféer och andra 
publika verksamheter bör i möjligaste mån hål las sam-
lade inom cent rum området, så att det inte för sva gas. 
Torg funk tionen be höver utvecklas och kopp ling en till 
ett ut veck lat rese centrum för stär kas. En placering av 

rese centrum vid torget skulle kraft fullt förstärka cent-
rum stråket, se kapi tel 2.1 avsnitt Noder. Vidare bör 
man fortsätta att ut veckla den yttre miljön så att den 
blir upp level se rik och fot gängarvänlig, till ex em pel 
genom att använda vat ten som element i gatu miljön. 

Torup och Unnaryd har viktiga roller som kom mun-
dels cent ra för framför allt livs medelshandel, men ock-
så för annan offentlig och kommersiell service. Bytes-
punkterna för kollektivtrafik be hö ver utvecklas och 
kopplas samman på ett bra sätt med övriga centrum-
funktioner. Utmaningen är att lö sa par ke ringar för bil 
och cykel på ett sådant sätt att de inte tränger undan 
andra funktioner som behövs för en tät och levande 
centrummiljö. Även här är det viktigt att försöka hål-
la en så hög täthet som möjligt och i möjligaste mån 
motverka ut sprid ning av olika funk tioner. Möj lig het-
en att komp let te ra framför allt den kommunala servi-
cen med flex ib la service former, i form av till ex empel 
mobila med bor garkontor, kan vara ett sätt att höja 
ser vice nivån. I To rup kan möjlig het en att tillåta upp-
ställning av mobil försäljning och ser vice i ordnade 
former på torget övervägas för att öka servicen i sta-
tions området och förstärka torg funk tionen. 

Övriga tätorter. I de mindre tätorterna kan en staka 
verk samheter där det finns ett flöde av män niskor fun-
gera som centrum, till exempel en livsmedelsbutik, ett 
matställe, post utlämningen, tåg stationen, med mera. 
Målet med över sikts planens satsning på en stark kom-
munikations struk tur, se kapitel 2.1 Strukturbild, är att 
för stärka befolkningsunder lagen för att behålla och 
ut veckla en så god ser vice som möjligt i hela kom mun-
en, och att göra den mer till gäng lig för alla.

Övergripande planeringsinriktning - Handel och service
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Lokalisera dagligvaruhandel och shopping till lägen med bra tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, i första 

hand genom att förtäta centrumområden. Prioritera utveckling av centrumområdena i Hyltebruk, Torup och 
Unnaryd.

§	Lokalisera besöks och personalintensiv volymhandel till de delar av utpekade utredningsområden i Hyltebruk och 
Torup som har de bästa lägena för tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel.

§	Värna centrummiljöerna i Hyltebruk, Torup och Unnaryd genom upprustning av den offentliga miljön, förbättrad 
tillgänglighet och lokalisering av verksamheter för handel, service, kaféer, restauranger och andra småskaliga och 
besöksintensiva verksamheter. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Handel och service
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G3 BEBYGGELSEMILJÖNS KVALITETER: Centrumområden
§	UTREDNINGSOMRÅDE VOLYMHANDEL

Nationella och mellankommunala intressen - Handel och service
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Handel och service
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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5.3 Besöksnäring
Besöksnäringens betydelse
Sysselsättning. Turismen har en viktig och ibland 
under värderad roll för att skapa sysselsättning, locka 
boende och vita li se ra det lokala näringslivet. Besöks-
nä ringens export värde, det vill säga utländska besö-
kares konsumtion i Sverige, uppgick till drygt 96 mil-
jard er kronor år 2014 och var därmed större än till 
exem pel värdet av den svenska järn- och stålexporten. 
Totalt inklusive svenska fritids- och affärsresenärers 
kon sum tion i Sve rige, omsatte besöksnäringen drygt 
268 mil jarder kro nor1 och ger en sysselsättning om 
cirka 165 000 års arbeten2. Mest pengar konsumerades 
inom varuhandel, därefter inom boende och restau-
rang och inom transport sek torn. Konsumtionen inom 
upplevelsenäringen, det vill säga kultur, rekrea tion och 
sport, är den minsta sek torn, men sam tidigt en av de 
sektorer som växer snabbast, och som i huvudsak bi-
drar med den attrak tions kraft som driver resandet och 
därmed övriga sektorer framåt.

Begrepp. Turism är människors aktiviteter när de reser 
till och vistas på platser utanför sin vanliga omgiv ning, 
medan begreppet besöksnäring beskriver alla bransch-
er som får del av de pengar som besökare spenderar. 
Det är således inte bara hotell, cam ping platser, kon fe-
rens anläggningar och aktivitets före tag som ingår i be-
söks näringen, utan även till exem pel livsmedelsbutiker, 
bensin sta tion er, taxi- och buss bolag. 

Förstärker identiteten. Turismen stärker kommunens 
och regionens identitet och bidrar till att marknads-
föra bygden, bland annat för framtida kommun invå-
nare. Vidare är besöks nä ring en en personal intensiv 
bransch som till skillnad från många andra näringar 
inte kan ut loka liseras. Det gör den extra betydelsefull 
som syssel sätt nings ska pare. Besöksnäringen sysselsatte 
159 200 per soner 2014, varav nästan hälften inom 
ho tell och res tau rang. Besöksnäringen är på så sätt 

1 Tillväxtverket 2015.
2 År 2015, se scb.se. Se även corporate.visitsweden.com/vartuppdrag/
turismisverige/.

en bra inkörsport på arbetsmarknaden, inte minst för 
unga. Antalet sys sel satta inom besöksnäringen i Sve-
rige har under 2000-talet ökat betydligt snabbare än 
den totala sys sel sätt ningen.3

Vad lockar turister till Hylte?
Reseanledning. För att skapa turistekonomisk tillväxt, 
måste en des tination ha starka reseanledningar. Ju mer 
unikt, desto längre är man beredd att resa. Ofta är det 
som lockar en kombination av attraktioner och upp-
levelser som tillsammans skapar ett intresse och en an-
ledning till att resa. 

Värden. Hylte har stora värden i form av vacker och 
varierande natur, en småskalig och levande lands bygd, 
och ett kulturarv knutet till de små skali ga vat ten-, 
jord- och skogsbrukslandskapen, till bruks ort erna 
och berättelser i anslutning till dessa, såsom Långaryd 
värl dens släkt bygd, Elias Fries fotspår, Nissa dal ens in-
dust ri his toria och vikingasägnen om Ebbe Skam mels-
son. An tal et gästnätter på ho tell, vandrar hem eller i 
stug byar är 7-8 000 per år4. Till det kom mer camping 
och bo ende i egna fritidshus i kom mun en.

Dragare. Stom men i besöksnäringen i Hylte utgörs 
av naturnära aktivi teter som fritidsfiske, kanot upp le-
vel ser, fri lufts bad, cykelturer och vandrings leder, men 
också in dust ri historika mil jö er, kultur bygder, gårds-
butik er, histo riska vandringar och evene mang. Natur-
en, friluftslivet och kulturarvet bidrar på så sätt som 
de främsta dra garna för be söks näringen i Hylte. Ett 
projekt som Önne sluss kan därför få stor betydelse 
för båtliv och turism i hela området, för Unnaryd som 
ser viceort och för kommunen som hel het. Önne sluss 
ska för bin da Unnen och Bol men med en farbar kanal 
de 600 meter som skiljer sjö arna åt och en sluss som 
hanterar nivå skill nad en mellan sjö arna.5 Pro jektet för-
stär ker på så sätt de funktionella sam band en mel lan 
sjöarna samtidigt som det blir en att rak tion i sig. Det 
beräk nas vara klart under 2020-2024.

3 Tillväxtverket 2015.
4 hui.se.
5 onnesluss.se

Figur 5:7. Natur en, friluftslivet och kulturarvet är de främsta dra garna för be söks näringen i Hylte. Bilder från Långaryds gammaldags marknad, 
tågdagarna i Landeryd och Vallsnäs camping. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl (bild 1), Bildbyrån AÖ (bild 2) och Halland.se (bild 3).
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Året runt. Natur- och kulturturismen har en attraktiv 
mål grupp, som är mindre säsongsbunden, är mer rör-
lig och spen derar mer än andra turister. Med rätt in-
veste ringar blir natur- och kulturturismen livskraftig 
året runt. Efter som besöksanledningarna finns i själva 
mil jön och de upplevelser som kan erbjudas, kan na-
tur- och kultur turismen bidra inte bara till en håll bar 
eko no misk ut veckling, utan också till en miljö mässig 
och social håll barhet, genom att både miljöns och 
män nisk ans välbefinnande står i fokus.

Omland. Strax utanför kommungränsen finns också 
havsbad på Västkusten, skidanläggningar i Isaberg 
och Nordens största besöksmål i Ullared, som till sam-
mans med be söks näringsprofilen i Hylte skapar en 
utvecklingsbar helhet. Genom att se besöksnäringen i 
ett större geo gra fiskt sam manhang och sam verka med 
grann kom mun erna kan till gänglighet och infor mation 
bli bättre och en attraktiv hel het skapas. Ett exempel 
på detta är des ti na tions sam arbe tet som pågår mellan 
kom mun er na runt Bolmen.

Besöksnäringen i planeringen
Precisera behov. Besöksnäringen är generellt beroende 
av välfungeran de infrastruktur, anläggningar av god 
kvalitet med att rak tiv lokalisering, hög tillgänglighet 
med mera. Besöks näring ens för ut sätt ningar och behov 
kan dock behöva pre ci se ras ytter ligare i den fortsatta 
plane ring en för att kunna till godo ses i avvägningen 
mot andra intressen.

Övergripande planeringsinriktning - Besöksnäring
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Studera närmare hur besöksnäringens intressen kan förstärkas och avvägas mot andra intressen i den fortsatta 

översiktliga planeringen, med utgångspunkt från en turismstrategi.
§	Underlätta för utveckling av båtlivet som besöksnäring, framför allt i Bolmen och Unnen.

Nationella och mellankommunala intressen - Besöksnäring
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Besöksnäring
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Tillgänglighet. Besöksnäringens intressen i Hylte sam-
man fal ler i hög grad med intressena för kultur miljö, 
natur miljö och fri lufts liv. På vissa håll behöver till-
gäng lig het en i form av cykelvägar förbättras, till ex-
em pel mellan Unna ryd och Vallsnäs camping. Ka rak-
tären på sådana cykel väg ar skiljer sig från de snabba 
cykel vägar som be hövs för arbetspendling, via bytes-
punkter för kol lek tiv tra fik. Cykelstråk för besöks nä-
ringens och fri lufts liv ets int res sen, så kallade rekrea-
tions cykelstråk, är långsammare och mer upp le vel se-
rika till sin karak tär, se kapitel 3.1 avsnitt Cykel trafik.

Fortsatt arbete. För att planering och byggande ska 
kunna stöja besöksnäringen på bästa sätt, behöver 
en turismstrategi tas fram som stöd för samhälls pla-
neringen. Den bör:

§	identifiera sammanhängande områden, värdekär nor, 
enskilda objekt och sammanbindande stråk, som är 
viktiga för besöksnäringen

§	formulera hur områden, stråk och besöksmål som 
är viktiga för besöksnäringen kan förstärkas och 
utvecklas

§	göra avvägningar av besöksnäringens anspråk mot 
övriga intressen

§	föreslå rekommendationer för mark- och vatten-
använd ningen som stödjer en hållbar utveckling av 
besöks näringen.
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs-
er på land och i vatten. Hit räknas förutom jordbruk, 
skogsbruk och fiske, ofta också till ex em pel vind bruk 
och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener gi och resurser 
för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam-
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le-
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo-
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut-

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten-
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog-
en påverkas dels av skogsbrukets inten-
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck-
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned-
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt-
mark har torrlagts i Sverige sedan bör-
jan av 1800-talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till-
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings-

1 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 
också för nära 85 procent av de svenska ammoniak-
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder-
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat-
et förändras och att jordens medel tem-
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för unge-

fär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser2. 

1
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-
renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån 
vilken politiken ska utformas fram till 2030. 

I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-
tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att 
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela 
landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör 
svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle 
kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska.  

Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-
medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet 
och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och 
anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan 
bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i 
landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, 
attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-
matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-
medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen 
och konsumenten. 

Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-
ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt 
viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över-
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut-

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings-
grad en av livsmedel.

Beställningar:
Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 Stockholm

Tel: 08-786 58 10, Fax: 08-786 61 76
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se
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En skogspolitik i takt m
ed tiden

Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro-
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel-
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx-
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me-
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats-
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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Skogsbruk
Skogens betydelse. Skogsbruket är den största areella 
näringen i Sverige, och en viktig inkomstkälla för 
många av Hyl tes invånare9. Det finns 1 150 skogs äga-
re i Hylte, vil ket betyder att mer än var tionde Hyltebo 
äger skog10. Tra di tio nellt har skogen gett råvara till 
papper och trä va ror, men får allt större be ty delse ock-
så som råvara för för ny bar ener gi, textilier, kom po sit-
material, och andra biobaserade produkter. Skogens 
betydelse för att leverera nödvändiga eko sys tem tjänst-
er, såsom till exempel klimat reglering, vattenrening, 
föda (jakt) eller rekreation, uppmärksammas alltmer.

Lagstiftning. Skogsbrukets verksamheter regleras 
främst av skogs vårdslagen och miljöbalken. Skogen är 
en natio nell tillgång som ska skötas så att den ut hål ligt 
ger en god avkastning samtidigt som den bio logiska 
mång falden behålls. För skogsmark som har be tydelse 

9   I Hylte har 6 procent av befolkningen sin sysselsättning i jord eller skogs
bruk, jämfört med 2 procent i Sverige. SCB 2014.
10 Över 90 procent av skogsarealen i Hylte ägs av privat av personer eller 
företag som inte är aktiebolag. Skogsstyrelsen 2010a.

för skogsnäringen gäller att den så långt som möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
ett rationellt skogsbruk11. 

Skogliga värden. I skogen finns många mindre natur- 
och kul tur värden med olika slags skydd: forn läm ning-
ar12, bio topskydds områden13, nyckelbiotoper14, om rå-
den med natur vårdsavtal15, sumpskog16, liksom natur-

11 Enligt miljöbalken kapitel 3 § 4.
12 Forn och kulturlämningar skyddas av kulturminneslagen, se ka pi tel 7.1. 
Se även Fornsök, Riksantikvarieämbetet 2019a.
13 Biotopskyddsområden kan bildas av Skogs styrelsen eller kom mun
en, enligt miljöbalken kapitel 3 § 11, se kapitel 7.3 och Skogs data portalen, 
Skogstyrelsen 2017b.
14 En nyckelbiotop är ett område med speciell naturtyp som har mycket stor 
betydelse för skogens flora och fauna och utgör livsmiljö för hotade arter, se 
Skogs data portalen, Skogsstyrelsen 2017b.
15 Områden med höga naturvärden skyddade genom frivilliga av tal mellan 
markägare och staten om hur na tur värdena ska skötas och bevaras, se Skogs
data portalen, Skogs sty relsen 2017b.
16 Sumpskog är ett samlingsnamn för all skogklädd våtmark: myr skog, 
fuktskog och strandskog. Naturtypen erbjuder varierade livs mil jöer för växter 
och djur, och finns i stor omfattning i Hylte kommun, se Skogs data portalen, 
Skogsstyrelsen 2017c.

Figur 5:8. Skogsbruk. Kartan är en nulägesbild då underliggande information uppdateras kontinuerligt. Karta: 20190730, Rickard Linder. 

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-07-30
Rickard Linder, GIS-ingenjör

Odlad och öppen mark

Skog

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Sumpskog

1:300 000Skala 1

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-07-30
Rickard Linder, GIS-ingenjör

Odlad och öppen mark

Skog

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Sumpskog

1:300 000Skala 1

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-07-30
Rickard Linder, GIS-ingenjör

Odlad och öppen mark

Skog

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Sumpskog

1:300 000Skala 1

Odlad och öppen mark

Skog 

Biotopskyddsområde

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop 

Sumpskog



93 (260)

värdesobjekt17 och andra natur- och kulturvär den, 
rekreativa och sociala värden liksom andra all männa 
in tressen att ta hänsyn till, se kapitel 7 Levande natur- 
och kultur miljöer. I översiktsplanen har särskilt områ-
den som är viktiga för tätortsnära rekreation identi fie-
rats, se kap 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.  

Skogsmark i planeringen
Undvik skogsmark med höga värden. Ibland kan ny 
bebyg gelse och andra åtgärder komma att be rö ra skog 
som är pro duktiv18 eller har andra vär den, framför 
allt i an slut ning till tätorterna i stråken. Hu vud in rikt-
ningen för be byggelseutveckling är att i förs ta hand 
komp let tera och för täta befintlig bebyg gel se, och att 
undvika skogsmark med höga natur värden och åt-
gärd er som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogs-
bruk. 

Prövning av bebyggelse i skog. Vid prövning av ny be-
byggelse på skogs mark ska natur- och re krea tions vär-
den be aktas, lik som möjlighet till rationell skötsel av 
skog en. Om ny sam man hål len be byg gel se eller andra 
åt gärder över vägs på skogs mark, ska exploate ring ens 
på  ver kan på skogliga naturvärden eller möjligheten att 
be driva ett rationellt skogsbruk redo visas i de detalj-
planer där detta kan bli aktuellt. 

Jordbruk
Livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken har stor be-
ty delse för en långsiktigt trygg livs me dels för sörj ning.19 
Behovet av mark som kan pro ducera bio lo gisk rå va-
ra kommer sannolikt också att öka. Kli mat för änd ring-
ar, sjun kan de grundvattennivåer, ero sion och för ore-
ning ar är några av de globala hot som finns mot livs-
medelsförsörjningen. Samtidigt be döms be hovet av 
livs medel öka kraftigt till följd av be folk nings ök ning, 
vil ket tillsammans med bland annat ökad odling för 
bio energi medför prisökningar och större efterfrågan 
på odlings mark.20 Men istäl let för att jord bruks areal-
en ökar, minskar den kon ti nu er ligt. I Sverige har areal-
en minskat från fem mil jon er till tre miljoner hek tar 
de senaste 60 åren21. Den största delen av den minsk-
ningen be ror på skogs bild ning22, men mycket för svin-
ner också genom ut vidg ning av tät ort er och infra-
struk tur23, vilket är all var ligare eftersom det är en ir-
re ver sibel pro cess och så dan mark inte kan återtas för 
odling24. 

17 Identifierade naturvärden i skog som är viktiga för den biolo giska mång
falden men som inte uppfyller kraven för en nyckelbiotop, se Skogs data
portalen, Skogsstyrelsen 2017b. 
18 Produktiv skog är skogsmark som enligt vedertagna bedöm nings grunder 
kan producera i genomsnitt en kubikmeter virke per hektar och år. Improduktiv 
skogsmark utgörs tillsammans med träd och buskmark av skogliga 
impediment, vilka ofta innehåller värden som behöver beaktas. Skogsstyrelsen 
2017d.
19 I Sverige har vi tillgång till 0,3 hektar/person, men förbrukar 0,4. Globalt 
är tillgången ännu mindre, 0,21 hektar/person. SKLA 2012.
20 Bedömning av FN:s livsmedels och jordbruksorganisation FAO, enligt 
Jordbruksverket 2013b. Se även Jordbruksverket 2008b.
21 Jordbruksverket 2013b.
22 Skogsbildning beror till största delen på jordbrukets effektivi se ring och 
rationalisering, som krävt större enheter. KSLA 2012.
23 Cirka 600700 hektar jordbruksmark om året försvinner till be byggelse 
och anläggningar i Sverige. Jordbruksverket 2013a.
24 Jordbruksverket 2008b, KSLA 2012, med flera.

Jordbruksmarkens värden. Utöver jordbruksmarkens 
produktions värden, har den också andra värden för 
kultur miljön, land skaps bild en, den biologiska mång-
falden, sysselsättningen och rekreation sär skilt i tät-
orts nära lägen, se kapitel 7. Jord bruks marken är ock-
så en resurs för att göra sam häl let mer robust mot kli-
mat för änd ringar, genom till exem pel för dröj ning av 
dag vatten. Alléer, sten murar, åker holmar, od lings rösen 
och småvatten som ligger i jordbruks mark är gene rellt 
biotop skyddade och ska bevaras för fram tid en.

Jordbruksmark i Hylte. Jord bruks landskapet i Hylte 
är små brutet med stor andel naturlig vegetation. En-
dast knappt fem procent av kom munens land areal an-
vänds idag som åker- eller betes mark25. Störst kon-
cent  ration av jordbruksmark finns i Nissa dalen vid 
Frös lida-Rydö och Färgaryd-Långa ryd, mel lan To rup-
Brän nögård och vid Övre och Yttre Mjäla. En del av 
den mark som histo riskt an vänts för odling har succes-
sivt övergått till betes mark, lagts i trä da eller tagits 
över av skog. Igen väx ning är fort fa rande ett hot mot 
jord bruks mark en och de öpp na land skaps luckorna, 
men är något som är svårt att styra genom samhälls-
pla ne ring en. Att jord bruks land skap et inte förskogas 
utan hålls öppet genom bete, golf ba nor, sol cells an-
lägg ningar med mera under lättar för en framtida åter-
gång till odling och kan främjas av möj lig heter att 
bygga stallar och and ra an slutande an lägg ningar. Jord-
bruks mark har också för svun nit genom att be byg gelse 
och vägar an lagts fram för allt i kom mun ens tätorter. 
Dessa ligger natur ligt vid större sjö ar och vat tendrag 
där också den mesta av jord bruks marken finns, med 
undantag för Hyl te bruk och i viss mån Un naryd. Här 
har den kom mu na la plane ring en en av gö rande bety-
delse för att mot ver ka ut sprid ning av be byg  gelse och 
exploatering av jord bruks mark. 

Värdering av jordbruksmark. På 1970-talet utfor ma-
des ett klassificeringssystem för åkermark som ut gick 
från avkastningsvärde för vissa grödor, men som sak-
nade många aspekter så som jordart, vattenhållande 
för måga, dränering, stenförekomst, jordpackning och 
skiftes storlek26. Hyltes åkermark klassificerades då 
lågt27 och endast delar av marken ingick i klassifice-

25 Åkermark 3 % och betesmark 1,5 %, år 2015. Jordbruksverket 2017a, 
2017b.
26 Länsstyrelsen Blekinge 2014a, Länsstyrelsen Skåne 2015a.
27 klass 34 av 10. Ett område klass 6 (Ön, Torup).Högst klassad är mark i 
Skåne, längs Hallands kusten och delar av Östergötland.

DJURHÅLLNING 
Djurhållning kan ibland medföra kon flikter med om gi
vande bostadsbebyggelse. Möjligheter till etab lering av 
nya bostäder i närheten av befintlig djur håll ning prövas 
i varje enskilt fall med avseende på av stånd, storlek på 
djur enhet, vindförhållanden med mera. 
Boverket har gett ut ”Vägledning för planering för och 
invid djurhållning” 2011, med fokus på nuvarande 
kunskap om hästar och allergi (Boverket 2011a).
Se kapitel 8.2 Miljörisker. 
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ring en28. Ut veck lingen inom jordbruket har medfört 
att lika stora skördar i dag kan fås på andra jordar, 
medan lerjordar som klassades högt har försämrats på 
grund av packningsskador29. Idag sak nas verktyg och 
metoder för värdering av jordbruksmark och vikt ning 
gentemot andra resurser i planeringen. 

Lagstiftning. Miljöbalken anger att jord bruket är av 
nationell betydelse och att brukningsvärd jord bruks-
mark bara får användas för bebyggelse och an lägg-
ning ar om det behövs för att ta tillvara väsent li ga sam-
hälls intressen och dessa intressen inte kan till go doses 
på ett tillfredsställande sätt genom att använda annan 
mark. 

Jordbruksmark i planeringen
Grundläggande kri te rier för tillämp ning av miljö balk-
en är enligt jordbruksverket30:

§	att peka ut var jordbruksmarken finns i kommunen

§	att precisera vilka väsentliga samhällsintressen som 
kan tillåtas på jord bruks mark

§	att ange varför väsentliga samhällsintressen inte kan 
lokaliseras på annan mark (eller jordbruksmark 
med sämre produktionsförutsättningar).

Potentiell jordbruksmark. För att säkra livsmedels pro-
duk tion på lång sikt bör all jordbruksmark som har 
framtida potential för livsmedelsproduktion skyddas 
mot be byg gel se och anläggningar som omöjlig gör 
fram  tida od ling. Jordbruksmark med framtida poten-
tial för livsmedelsproduktion kan således omfatta fler 
om rå den än sådan mark som för närvarande an vänds 
för livs medelsproduktion. Som underlag för defini-
tion av jord bruks mark används i översiktsplanen Jord-
bruks verkets block inventering från 201431, där både 
åker mark och betesmark ingår32. All öppen mark33 
som skul le kunna utgöra fram tida odlings mark ingår 
inte i denna definition av jord bruks mark, till exempel 
inte golfbanor (se figur 5:9) eller ängs- och betes mark 
som inte betas eller skör das lika ofta som kravet för 
mark som ingår i blockdatabasen34. För delen med att 
ändå välja denna defini tion är att tomt mark då inte 
in går, vilket annars skulle komp li cera prövning av 
nya bygg nader i anslutning till be fintliga. Även sådan 
mark som tidi gare ingått i blockdatabasen och som 
inte ta gits i an språk för bebyggelse och anläggningar 

28 Troligtvis på grund av att små enheter inte togs med.
29 Länsstyrelsen Skåne 2015a.
30 Jordbruksverket 2013a.
31 Jordbrukets blockdatabas (se Jordbruksverket 2017e) är en inventering av 
jordbruksmark som underlag för EUstöd.
32 Att både åker och betesmark ska ingå framgår dels av för ar be  tena till 
naturresurslagen (miljöbalkens föregångare), dels av två ak tuella rättsfall, 
MÖD 2016a och MÖD 2017a. I den sistnämnda domen slås också fast 
att jord bruksmarkens läge och beskaffenhet avgör om den ska anses som 
brukningsvärd eller inte, till exempel hur sammanhängande den är, inte om 
den faktiskt brukas idag.
33 ”Öppenmark” enligt Lantmäteriets fastighetskarta, se figur 5:9.
34 För att mark ska definieras som åkermark i blockdatabasen krävs att 
det är ett fält i åkerbruk som används eller kan användas för växtodling och 
är lämpligt att plöja. Som betesmark räknas mark som används för bete och 
slåtterängar där hela ytan slås eller skördas. Marken ska ha varit betad de 
senaste två åren eller bara undantagits bete något en staka år. Marken ska inte 
gå att plöja och inte vara skog. Göteborg 2013b.

Figur 5:9. Översta bilden visar klassificerad jordbruksmark i Rydö om rå
det i Ekonomiska kartan från 1953, källa Lantmäteriet. I den mel lersta 
bilden syns samma område med klassificeringen av jord bruks mark från 
1970talet (lila klass 4 och grågrönt klass 3) på Lant mäteriets fas  tig 
hets karta från 2016 (gult åkermark och ljusgult öppen mark), källa 
Läns styrelsens webbGIS. Kartan längst ner visar åker mark (grön) och 
be tes  mark (röd) i jordbruksverkets blockdatabas Håll Kollen, vilket är 
den definition av potentiell jordbruksmark som används här.
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in går ock så i översiktsplanens definition av jordbruks-
mark.

Väsentliga samhällsintressen. Huvudinriktningen för 
all bebyggelse utveck ling är att ny bebyggelse i första 
hand sker genom komp lettering och förtätning av 
befintlig bebyggelse och att jordbruksmark inte an-
vänds för byggnader, anlägg ningar och hårdgörande 
av ytor. Flera av kom mun ens ort er är dock omgivna 
av jord bruks mark, och i vissa fall kan jord bruks mark 
där för riskera att behöva tas i an språk för väsentliga 
sam hälls intressen. Till sådana intressen hör: 

§	Områden som redan planlagts för utbyggnad av bo-
städer, verksamheter eller kommunikationer

§	Områden som i denna översiktsplan pekas ut som 
områden för blandad bebyggelse, kom mu ni kationer 
eller verk sam het er som kan vara störande för om-
giv ning en

§	Ny sammanhängande bebyggelse inom LIS-område, 
område för landbygdsutveckling i strandnära läge

§	Ny bebyggelse i anslutning till befintlig samman-
häng ande bebyggelse eller gårdsbebyggelse.

Redan planlagda områden. I vissa fall berörs jord-
bruks mark av områden som redan planlagts för be-
byg gelse, och där ställningstaganden redan gjorts gen-
te mot and ra allmänna intressen. Det är ett väsent ligt 
sam hälls intresse att dessa detaljplaner kan använ das 
i de fall de inte redan tagits i anspråk, och att de re-
surser som lagts ned på att ta fram dessa planer inte 
går till spillo. Detta är särskilt viktigt i en kommun 
där exp loa te ringsintressena och därmed finan sie rings-
möj lig het erna inte är så starka. I den mån be fint liga 
detalj pla ner görs om av andra skäl ska jord bruks-
intres set vägas samman mot sam hällsintressen enligt 
väg led ning för Potentiell jordbruksmark, se kapitel 11.

Utpekade områden i ÖP. För områden som pekas ut 
för blandad bebyggelse, kom mu ni ka tion er eller stö-
rande verk sam het er har i denna över sikts plan en av-
vägning gjorts mot jord bruks intresset. Sex områden 
kvar står där vä sent liga sam hälls intressen kan stå i 
kon flikt med jordbruks intres set, se figur 5:10. Det 
hand lar dels om strategiskt belägna om rå den för bo-
städer och verk sam heter nära kollek tiv tra fik stråk som 
för stärker de tre huvud orterna, dels om stråk för kom-
mu ni ka tion er där ingen alternativ loka li sering som 
inte berör jord bruks mark finns. Möj lig heten att för-
täta inom orternas befintliga utbred ning ska dock 
alltid prioriteras innan de föreslagna områdena tas 
i anspråk, och områdena ska användas på ett så yt-
effektivt sätt som möjligt.

LISområden. Ny bebyggelse i LIS-områden kan i 
vissa fall komma att beröra jordbruksmark. Att ett 
område pekats ut som LIS-område innebär att skäl 
finns för att pröva dispens från strandskyddet inom 
området, inte att hela områden anses som lämpligt 
för bebyggelse. Det är ett väsentligt samhällsintresse 
att utpekade LIS-områden kan användas för avsedd 
bebyggelse. I en kommun där uppemot en femtedel 

Figur 5:10. Beskrivning av väsentligt samhällsintresse för utpe kade 
områden i översiktsplanen, och hur stor areal jordbruks mark som kan 
påverkas. *Arealen för kommunikationsområden beror på bredden av 
kommunikationsområdet och är svår att beräkna i nuläget.

VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE      
som avser områden utpekade i ÖP 

berörd 
jordbruksmark

Utredningsområde för verk sam het er och vo lym
handel vid södra infarten till Hylte bruk. Myck et 
vik tigt ut veck lings område i stra te giskt kommuni
ka tions läge, se kapitel 5.12. Alternativ loka li
sering saknas.

bete

0,7 hektar

Område för kommunikationer för ny drag ning av 
väg 150 förbi Torup, i två etapper. Myck et ange
lägen för att mins ka tung tra fik ge nom sam häl let. 
Den preliminära väg sträck ningen lig ger optimalt 
i för hål lande till jord bruks mark, men bör ut re das 
ytter li gare. Förbifarten är ange lägen för att mins
ka tung trafik mellan vägarna 26, 150 och 728 
ge nom sam häl let, se kapitel 2.1.

åker/bete

*

Utredningsområden för blandad bebyg gel
se på öm se sidor om Prästgårdsvägen, från FÖP 
1992. Mycket cent ralt belägna bo stads områden i 
attrak tivt läge nära knut punkt för kollektivtrafik, 
se kapitel 4.3.

åker/bete

2,2 hektar

Utredningsområde för blandad bebyggelse 
centralt i Kinnared, där över vägande del en av 
den obebyggda marken består av jord bruks mark. 
Dessutom finns stora centrala områden med 
översvämningsrisk, samt strand skydd. Alternativ 
lokalisering som inte inne bär större påverkan på 
mer sam man häng ande jordbruksarealer saknas, 
se ka pi tel 4.3. 

åker/bete 

0,5 hektar

Sammanlagd berörd jordbruksmark 3,4 hektar*

av ytan är strandskyddad eller består av vatten, och 
där nybyggnation begränsas kraf tigt av låga bostads-
priser, är detta särskilt ange lä get. Av de 20 kvar va-
ran de LIS-områden som redan pe kats ut berör fler-
talet jord bruks mark i någon mån35. Dessa LIS-om rå-
de na är till övervägande del stora och endast avsedda 
att bebyggas till en liten del36 och ny be byg gelse ska 
till komma samlat eller i anslutning till befintlig be byg-
gelse. Be fint lig bebyggelse ligger ofta vid jord bruks-
mark varför konflikt kan uppstå. Av de tio nya LIS-
områden som före slås i denna över siksplan berörs fyra 
av jordbruks mark37. I två fall hand lar det om mark 
som redan är plan lagd för ända målet, se före gående 
avsnitt.

Be fintlig sammanhängande bebyggelse. Eftersom 
befint lig sam man hängande bebyg gelse i byar och på 
gårdar nästan ute slutande ligger i anslutning till jord-
bruks mark, kan komp let terande bebyggelse komma i 
kon flikt med jord bruksintresset. Det är ett väsentligt 
sam hälls intresse att sam man häng ande bebyggelse och 
gårds bebyggelse kan kompletteras med nya byggnader 
i anslutning till de befintliga när behov uppstår. 

35 Alla utom LIS 6 och LIS 7 vilka inte berör jordbruks mark. LIS 9 och LIS 19 
berör jordbruksmark i mycket begränsad omfattning, Hylte kommun 2012a. Se 
även kapitel 5.4.
36 Undantag är LIS 3 i Torup som också är ett utpekat område i ÖP, se 
föregående avsnitt. I övriga områden handlar det om i genomsnitt 45 
bostadshus, vilket motsvarar maximalt 10 procent av ytorna.
37 LIS 24 Unnaryd Rangalsnäs, LIS 25 Unnaryd Åbygget, LIS 26 Torup Nyebro 
och LIS 31 Unnaryd Byn.
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Figur 5:11. Jordbruk och vattenbruk. Karta: 20190808, Rickard Linder. 

Alternativ lokaliseringsprövning. Utöver att det ska 
vara av ett väsentligt samhällsintresse, är det andra 
kravet som ställs i miljö balken för att få ta bruknings-
värd jord bruks mark i an språk för bebyggelse eller an-
lägg ningar, att detta be hov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt till fredsställande sätt genom att 
annan mark tas i an språk. Det innebär att för varje 
lokalise ring som prö vas på utpekade områden för 
potentiell jord bruks mark och som är av väsentligt 
sam hälls intresse en ligt ovan, ska alltid en alternativ 
loka lise rings pröv ning också göras, och bedömningen 
om lämp lig heten att even tu ellt ändå bygga på jord-
bruks mark tydligt moti veras ur allmän synpunkt.  

Vattenbruk och fiske
Fiske är benämningen på av skörd/plockning av natur-
liga bestånd av fisk, kräftor och muss lor. Cir ka sex 
mil jon er personer är aktiva fritids fis kare i Nord en, 
och runt 100 000 fritids fiskare i Sverige enga gerar sig 
i ide ellt fiske vårds arbete, vil ket är en för ut sätt ning för 

fiske turismen. I Hylte bedrivs både yrkesfiske och ett 
om fat tande fritids fiske, vilket har stor bety del se både 
för frilufts livet och för besöks näring en. 

Riksintresse yrkesfiske. Riks intresse för yrkesfiske i 
in landsvattnen pekas ut med utgångspunkt från an-
talet yrkes verksamma fiskare för respektive sjö. Efter-
som fisket ofta kombi neras med egen förädling och 
hemmaförsäljning är det värde som fis ket genererar 
betydligt högre än bara värdet av själva fisken. I Hylte 
kommun finns ett riksintresse för yrkesfiske, se kapitel 
9.1 Riksintressen:

§	Bolmen

Miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten om-
fattar gräns- och riktvärden för vattnets temperatur, 
pH-värde med mera.38 I Hylte omfattas Bolmen av 
miljö kva li tets normer för fisk- och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

38 Se SFS 2001:554
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bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning-
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
pro duktionssystem där fifisktråg kopplas till växt hus, 
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut-
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat-
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun-
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch-
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om-
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe-
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te-
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djur och växter i vatten. Odlingen kan vara in tensiv 
eller extensiv, beroende på om fisk en äter torr foder 
eller det som na tur ligt finns i vattnet. I Sverige har ex-
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat-
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids-
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom-
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions-
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk. Vatten bruk är en växande nä-
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växa mycket kraftigt för att möta efterfrågan på fisk 
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska-
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
men det finns stor potential för tillväxt, vilket skulle 
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko-
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys-
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge-
nom till exempel näringsläckage från foderspill och 
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 
sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne-

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK
§	VATTENBRUK
§	RIKSINTRESSE YRKESFISKE

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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Kanalen i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun Joanna Surowska.
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6. Energi och resurser för framtiden

ma re 340 giga wattim mar, varav el utgör 95 procent3 
och fjärr värme fem procent.4

Slutanvändning: Av den totala energianvändningen i 
Sve rige står industrisektorn för nästan 40 procent5. 
Massa- och pappersindustri kräver mycket ener gi och 
står för ungefär hälften av den slutliga ener gi an vänd-
ningen inom industrin. Bostads- och ser vice sek torn, 
där bland annat bostäder, lokaler, jord- och skogs-
bruk ingår, står för nästan lika mycket, me dan trans-
port sektorn står för en knapp fjärdedel av Sve ri ges to-
tala energianvändning. I Hylte är energi an vänd ningen 
1751 gigawattimmar, vil ket är näs tan en halv procent 
av Sveriges totala an vänd ning. Här står in dustri-
sektorn för hela 86 pro cent, medan trans port- res pek-
tive bostads- och ser vice sektorn står för 6-7 pro cent 
vardera6, se figur 6:2. Energi an vänd ning en har mins-
kat med en tredjedel i Hylte under 2005-2014.7 Ned-
drag ning ar och en er gieffektivisering vid pappersbruket 
i Hyltebruk står för en del av minsk ning en, men ener-
gi effektivisering har skett inom alla sek torer, vilket 
minsk ningen med 20-25 procent inom trans port- och 
bo stads sektorerna under perioden visar på. 

3 Den exakta produktionen från vatten och vindkraft i Hylte fram går inte 
av SCB:s statistik, utan har uppskattats utifrån känd pro duk tion i enskilda 
vattenkraftverk (vattenkraft.info) och känd produktion i uppförda vindkraftverk 
(vindlov.se). 
4 Se SCB 2016j och 2016k, se även fotnot 3.
5 År 2014, SCB 2016m.
6 År 2014, SCB 2016m.
7 Se SCB 2016m och Hylte kommun 2008a.

Vi behöver vatten att dricka, energi för att värma våra hus och driva våra verksamheter, bilar 
och datorer, och material för att bygga vägar och hus. Resurserna som vi hämtar från mark
en, vattnet, luften och solen, behöver räcka i all framtid och hanteras varsamt för att inte 
skada planeten när vi producerar och använder dem. I fokusområdet ingår hur vi använder 
och omvandlar energi, hur vi försörjer oss med vatten och material, och hur vi hanterar våra 
tekniska försörjningssystem.

Figur 6:1. Energibalansen omfattar tillförsel, omvandling och slutanvändning av energi. Källa: Energimyndigheten.

6.1 Energiförsörjning
Energibalans
Energi kan inte förstöras eller skapas, utan bara om-
vandlas, se figur 6:1. Energi tillförs från sol, vind, vat-
ten, biobränsle, kol, råolja, naturgas, kärnbränsle med 
mera. Den omvandlas sedan till el, värme och andra 
bränslen som kan användas inom till exempel indust-
rin, i bilar eller för uppvärmning av byggnader. 

Tillförsel: Av den energi som tillförs energisystemet i 
Sverige1, kommer ungefär en tred je del från förnybara 
källor som biobränslen, vatten kraft och vindkraft, en 
tredjedel från kärnbränsle och en tredjedel från fossila 
bränslen och övrigt. 

Omvandling och överföring: Av den tillförda energin 
i Sverige, når ungefär två tredjedelar2 till slut använ-
dar  na. Den sista tredjedelen för svin ner i energi förlust-
er vid omvandling, framför allt vid kärn krafts produk-
tionen, men också vid till exem pel kraft överföring i 
el nät och ledningar. Med om vand ling menas energi 
som har omvandlats från dess ur spung liga form till 
en ny form såsom el, värme, kyla och ben sin. El kan 
till exempel produceras i vind-, vat ten kraftverk och 
sol cel ler, och värme i till exempel sol fångare, värme-
pump ar och fjärrvärmeverk. I Hyl te omvandlas när-

1 554 terawattimmar. År 2014, Energimyndigheten 2015a.
2 368 tera wattim mar. År 2014, Energimyndigheten 2015a.
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Figur 6:2. Energianvändningen i Sverige respektive Hylte 2014. Lila 
är industrisektorn, orange bostads och servicesektorn, och gult 
transportsektorn. Källa: SCB och Energimyndigheten.

Hyltes energibalans. Eftersom pappersbruket i Hylte-
bruk är ett glo bal ak tör i en klass för sig, kan det ge en 
mer rätt visan de bild av energibalansen om man räk nar 
bort brukets en ergi användning8. Energi an vänd ningen i 
kom munen blir då istället 920 giga wattimmar. Indust-
ri sektorn står då fortfarande för en hög andel av an-
vänd ningen, 74 procent, medan trans port- respek tive 
bostads- och ser vice sektorn står för 12-13 procent var-
dera. För att täcka användningen i kom mun en9, skulle 
energi pro duk tionen i Hylte behöva öka med drygt 580 
giga wattim mar eller ytterligare 70 pro cent av dagens 
pro duktion. Energi ba lans en på verkas också ge nom en 
fort satt energi effektivisering. 

Övergripande mål för energiförsörjning
Agenda 203010. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030 påver-
kas energiförsörjningen framför allt av 
mål 7 om att säkerställa tillgång till eko-
nomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar 

och modern energi för alla. Det andra målet som berör 
energiförsörjningen är mål 13 om att vidta omedel ba-
ra åt gärd er för att be käm pa klimat för änd ring arna och 
dess konsekvenser. Här in går bland annat planerings-
åtgärder och åt gärd er mot utsläpp av växthusgaser 
och använd ning en av fos sila bränslen.

Klimatavtalet från Paris11 innebär att 
den globala temperaturökningen ska hål-
las långt under två grader, och att de glo-
bala ut släppen ska ner till noll un der 

andra halvan av detta århundrade. Varje land ska ta 
fram en klimatplan, där ambitionerna successivt höjs. 
Energisektorn berörs i hög grad av klimatavtalet.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen12. Energiförsörjningen berörs 
fram för allt av fem av miljömålen: 

8   Liksom den fjärrvärmeproduktion som spillvärme från pappers bruket står 
för. 
9   Exklusive pappersbrukets användning.
10 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se
11 Regeringskansliet 2017b, FN 2017a.
12 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat-
et förändras och att jordens medel tem-
pe ra tur sti ger. El, fjärrvärme och upp-

värmning av bostäder och lokaler står för ungefär en 
tiondel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser13. 

Frisk luft. Utsläpp av luftföroreningar 
som sker lokalt, exempelvis från ved-
eldade hus påverkar luften i närområdet. 
Många luftföroreningar såsom svavel di-
oxid, kvävedioxid, partiklar och mark-

nära ozon, kan dock transporteras långa sträckor. 

Bara naturlig försurning. De ämnen som 
bidrar till försurningen är svaveldioxid, 
kväveoxider och ammoniak. De härrör 
från utsläpp bland annat från värme- 
och elkraftverk. 

Ingen övergödning. Övergödning orsa-
kas av allt för höga halter av kväve och 
fosfor i mark eller vatten. Dessa närings-
ämnen kan hamna i miljön via utsläpp 
till luft av exempelvis kväveoxider från 

kraftverk. 

God bebyggd miljö. I miljömålet ingår 
bland annat att använda av energi, 
mark, vatten och andra naturresurser på 
ett effektivt, re surs besparande och miljö-
anpassat sätt, för att på sikt minska re-

surs användningen och främst använda förnybara ener-
gi källor.

Det klimatpolitiska ramverket14 som ut-
går från Parisavtalet, innebär bland an-
nat att utsläppen från verksam heter i 
Sverige senast 2040 ska vara minst 75 
procent lägre jämfört med 1990, så att 
det långsiktiga, tidssatta målet att Sve-
rige senast år 2045 inte ska ha några 

netto utsläpp alls. En ny klimatlag har trätt i kraft i 
janu ari 2018 som bland annat reglerar ett planerings- 
och uppföljningssystem med årliga klimat redo vis ning-
ar och klimatpolitiska handlingsplaner. 

Nationella energimål15. Re geringens mål-
sätt ning är att Sverige på sikt ska ha ett 
energisystem som baseras på 100 pro-
cent förnybar energi. För den förny bara 
ener gin är målet till år 2020 att an delen 
ska vara minst 50 pro cent av den totala 
energi användningen. För en ergi ef fek ti vi-

sering är målet till år 2020 att en er gi an vänd ning en ska 
bli minst 20 procent effek ti vare, jämfört med 2008 års 
totala en ergianvändning.

13 11,2 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
14 Regeringskansliet 2017e och SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
15 Proposition 2008/09:163.

SVERIGE HYLTE
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Lokala och regionala mål
Regional 
klimat- och energistrategi 
Meddelande 2010: 10

Regional energi och klimatstrategi16. 
Långsiktig vision är bland annat att den 
förnybara en ergin sva rar för hu vuddelen 
av energi till förseln, att fossila bräns len 
har av veck lats som upp värm ningskälla, 
att bostäderna är ener gi snåla och de tek-
nis ka möjligheterna till en er gi effek tivi se-

ring inom in dust rin utnyttjas till fullo. Kli mat- och en-
ergi frågorna ska också vara en självklar del av all sam-
hälls plane ringen.

Energi- och klimatstrategi 
för Hylte kommun 

Antagen KF §70, 2008-11-27

1

Kommunal energi och klimatstrategi17. 
Enligt lagen om kom mu nal energi plane-
ring18 ska varje kom mun ha en ak tu ell 
plan för tillförsel, distri bu tion och an-
vänd ning av energi. I kom mun ens ener-
gi- och klimat stra tegi for mu leras elva 
övergripande mål för att Hylte ska bli en 

fossilbränslefri kommun på lång sikt, och där ige nom 
minska påverkan på klimatet. En upp följning gjordes 
2014.19 De mål som di rekt berör energifrågorna i 
över sikts planen är:

§	Energistrategiska frågor ska ha en framstående roll i 
kommunens planering

§	Självförsörjningsgraden av elproduktion ska öka

STRATEGI FÖR 
ENERGIEFFEKTIVISERING

Hylte kommun 

ANTAGEN AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-04-12 
Dnr  2011 SBN0109 

Strategi för energieffektivisering20. Stra-
tegin är en precisering av målen för an-
delen förnyelsebara bräns len, koldioxid-
utsläpp och energianvändning i kom-
mun ens bilar och lokaler. 

Vattenkraft
Lägesenergi. I ett vatten kraftverk ut nytt jas vattnets 
lägesenergi ge nom att man låter det ström ma genom 
en vatten tur bin från en högre punkt till en lägre. 
Unge fär hälften av den totala elproduktionen i Sve-
rige kom mer från vattenkraft. Vattenkraft är bra ur 
klimat  synpunkt, men har samtidigt negativa effekt er 
på natur miljö och bio logisk mångfald.

Miljöpåverkan. Vattenkraften har haft stor negativ på-
verkan på de akvatiska ekosystemen, och många växt-
er och djur som är beroende av forsar och fall har för-
svunnit när dammar skär av deras vandringsvägar. En-
dast två procent av vattenkraftverken har miljö an pas-
sat sin verksamhet med fungerande passager för upp- 
och nedströmsvandring av fisk. Den bristande kon-
nek tiviteten i vattendragen är en viktig anledning till 
att uppsatta miljökvalitetsnormer inte uppnås. 2019 
träder en ny lag21 i kraft, som inne bär att alla vatten-
kraft verk ska prövas enligt miljö balk en. 

16 Länsstyrelsen Hallands län 2010a.
17 Hylte kommun 2008a.
18 SFS 1977:439
19 Hylte kommun 2014a.
20 Hylte kommun 2011a.
21 Lag om vattenmiljö och vattenkraft börjar gälla 1 januari 2019, se 
Civilutskottet 2018a.

Vattenkraft i Hylte. Vattenkraften har en lång tradi-
tion i Hylte och har till exempel varit avgörande för 
lokalisering av pap pers bruk, sågverk med mera. Den 
spelar fortfarande stor roll för energiförsörj ning-
en, och utgör idag ungefär 41 pro cent av den el som 
pro duceras i kommunen, och 14 procent av energi-
använd ningen22. Det finns åtta större vattenkraftverk i 
Hylte:23 tre i Nissan (Fröslida, Nyebro, Hylte damm), 
tre i Väs ter ån (Gustafsberg, Kinnareds nedre, Kinna-
reds övre), ett i Strömshultsån (Höljeryds) och ett i Ya-
bergsån (Yaberg). Störst är Hylte damm (Jakobs sjö) 
som pro du ce rar cirka 100 gigawatttimmar per år och 
har en fall höjd på hela 63 meter24. Övriga verk be-
döms pro du cera cirka 30 gigawattimmar per år till-
sam mans25. Ut över detta finns småskaliga vatten kraft-
verk, bland an nat Tova reds vattenkraftverk vid Björ-
sjö ån nära Kin nared, som pro du cerar cir ka 0,05 giga-
wattim mar per år.

Vindkraft
Vindkraften idag
Rörelseenergi. I ett vindkraftverk omvandlas vindens 
rörelseenergi till elektrisk energi då vinden passerar 
blad en på verket och får turbinaxeln att rotera. Tur-
bin axeln överför rö rel se energin till en generator där 
den omvandlas till elekt risk energi.

Teknikutveckling. De vindkraftverk som sätts upp i 
Sverige idag är kraft fullare26 och kan på ett effektiv-
are sätt anpassas till den aktuella plats en än när vind-
kraftparkerna började byggas ut i stor skala för cirka 
tio år sedan, och ger därmed bättre pro duk tion än 
tidi gare gene rationer. Exempel på sådana opti me ringar 
är att man bygger högre torn, och att man an passar 
tur bin ens storlek (vingarnas längd) och gene ratorns 
kapa ci tet efter hur vindarna är på platsen.  

Produktion. I Sverige producerades 16,6 terawattim-
mar el från vind kraft år 2015, vilket är cirka tio pro-
cent av den totala elproduktionen i landet. I Hylte 
finns 18 vind krafts verk i drift med en samman lagd 
års pro duk tion på 108 giga wattimmar27, vilket mot sva-
rar cirka 34 pro cent av kommunens totala el pro duk-
tion och 41 pro cent av elanvändningen28. Till stånd för 
ytter li gare 24 verk har beviljats29. Om alla dessa skulle 
byg gas, har de en beräknad års produktion på sam-
man lagt 132 giga wattimmar vilket motsvarar 50 pro-
cent av dagens an vändning av el i kommunen30. 

22 Se SCB 2016j, 2016m. Elanvändning exklusive pappersbruket.
23 Kuhlin 2016.
24 Statkraft 2011.
25 Se fotnot 3.
26 Normalt cirka 3 megawatt installerad effekt.
27 Tre parker har byggts: Fröslida (3 verk 2011), Örken (9 verk 2012) och 
Ryssbol (6 verk 2016). Uppgifter om beräknad årspro duk tion är hämtade från 
producenternas egna hemsidor.
28 Se SCB 2016j, 2016m. Elanvändning exklusive pappersbruket.
29 Energi myn digheten 2016e.
30 Se SCB 2016j, 2016m. Elanvändning exklusive pappersbruket.
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Prövning av vindkraft
Prövning. Vindkraft prövas enligt kapitel 9 i miljö-
balk en, anting en genom en anmälan eller ansökan om 
till stånd. Stör re vindkrafts anläggningar är till stånds-
plik tiga. Som en större anläggning räknas en grupp 
med sju eller fler verk över 120 meter, eller två eller 
fler verk över 150 meter. Tillstånds prövningen görs 
hos länsstyrelsen och miljöpröv nings dele gation erna 
be slu tar om tillstånd för vind kraft etab le ringar på land.  

Detaljplan. Endast om vindkraftverk ska uppföras i 
ett område med stor efterfrågan på mark ska lämp lig-
hets prövning av vindkraft också ske genom detalj plan 
enligt plan- och bygglagen 5:12. Detta kan tilläm pas 
även om flera fas tig hetsägare med angräns ande om-
råden vill uppföra vind kraftverk.

Tillståndspliktig vindkraft. Enligt miljöbalken31 får 
till stånd till en anläggning för vindkraft endast ges om 
den kommun där anlägg ningen är tänkt att upp föras, 
tillstyrker det. Kom mun en har på så sätt veto när det 
gäller större vind krafts anläggningar som till stånds-
prövas enligt miljö balken. Genom att peka ut lämp li ga 
områden för tillstånds pliktig vindkraft i över sikts -

31 Kapitel 16 § 4.

plan en tar kommun full mäk tige i förväg ställ ning inför 
fram ti da beslut om till styr kan eller avstyrkan av till-
stånds pliktiga anlägg ning ar. Det ger också vind krafts-
företagen en tidig indikation på var kom mun en kan 
förväntas vara positiv eller negativ till vind kraft, vilket 
är viktigt eftersom tillståndsprövning är en om fat tande 
och kost sam process. 

Bygglovspliktig vindkraft. Vindkraftsetablering i 
mind re skala prövas istället med bygglov enligt plan- 
och bygglagen och anmälan enligt miljö balken. Det 
inne bär att kom mun en inte har vetorätt vid pröv ning 
av mind re vind krafts an läggningar, och att utpekande 
av sär skil da områden för mindre vind krafts an lägg-
ning ar inte har någon praktisk funktion. Däremot kan 
ut pe kan de av ett olämpligt område för vindkraft, vara 
ett stöd att avslå bygglov för vindkraft vid en bygg-
lovs pröv ning. Som mind re an lägg ning räk nas all vind-
kraft som inte är till stånds pliktig och där sökan den 
inte väljer att söka till stånd. Se även kapitel 7.2 avsnitt 
Landskap och vindkraft.

Små verk. Det krävs varken bygglov, anmälan eller 
till stånd enligt miljöbalken för vindkraftverk under 20 
meter över markytan, med en rotordiameter under tre 
meter, som inte mon te ras fast på en byggnad och som 
pla ceras enligt avståndskrav.

Figur 6:3. Vindkraftspark i skogsmiljö. Foto: Hylte kommun.
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Förutsättningar för utpekande av 
vindkraftsområden i översiktsplanen

Vindkraftsplan 200932 . Tio prioriterade 
områden för vind kraft och två fredade 
områden pekades ut i vind krafts planen 
från 2009. Ur valet gjordes med hänsyn 
till vindenergi på 71 meters höjd, bo stä-
der och andra störnings käns liga verk-
sam het er, av stånd mellan grupp erna om 

minst tre kilometer och till fre da de områden om minst 
500 m, särskilt höga land skaps värden och riks intres-
sen för frilufts liv, natur vård, kul tur miljö vård samt Na-
tura 2000. De prioriterade om rå dena beräknades kun-
na pro du ce ra cirka 1 100 giga wattimar per år. Vind-
krafts produktionen är idag ungefär en tion del av det-
ta. Efter fram tagan det av vindkraftsplanen har föl-
jande för ut sätt ning arna förändrats:

Ändring i miljöbalken 2009. 1 augusti 2009 infördes 
nya regler för att underlätta tillståndsprocessen för 
vind kraftverk och undvika dubbelprövning, vilket tidi-
gare skedde för större anlägg ningar. Utpekande av ut-
red nings områden för vind kraft i över siktsplanen blir 

32 Se Hylte kommun 2009a.

därmed ett stöd för kom munens till styr kan av till-
stånds pliktig vind kraft om till stånds pröv ningen i öv-
rigt visar att så är lämpligt, istället för som tidigare, 
under lag för prövning enligt plan- och bygglagen. 

Vindkraft i Halland 201133. Enligt läns-
sty relsen be döms land skapet i hela Bol-
men området inklusive Fär gen sjö arna 
och Jällunden som mycket känsligt, och 
där med olämpligt för vind krafts etab le-
ring. Läns sty rel sens be döm ning är att 
väsentliga kvali tet er i land skap et skulle 

gå förlorade och dess karaktär för ändras nega tivt vid 
vindkraftsetablering. Området sam man fal ler i stort 
sett med i vindkraftsplanen fredat område VKF1. Fre-
dat om råde för vindkraft föreslås därför lig ga kvar, 
men ut ökas med områdena som om fattar VKP6, VKP5 
och östra delen av VKP4 se figur 6:4. In om detta om-
råde bedöms etab lering av vind kraft, bå de till stånds-
pliktig och bygg lovs pliktig, vara olämplig. Området är 
att be trakta som en form av stort opå ver kat område 
enligt miljöbalken34. Se kapitel 7.2 Landskapsvärden.

33 Land skaps analys ur ett vindkraftsperspektiv, Länsstyrelsen 2011a.
34 Miljöbalken kapitel 3 § 2.

Figur 6:4. Vindkraft. Karta 20190808, Rickard Linder. 
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som minsta storlek för utpekande av riks intresse för 
vind kraft.

Användning av befintliga områden. I flera av de be-
fint liga om rå de na (VKP5-10) har inga förfrågningar 
skett och i ett om råde (VKP11) har kommunen avstyrkt 
en etab le ring. I denna översiktsplan föreslås att dessa 
om råden tas bort. Den vindkraft som etablerats i kom-
mun en har skett framför allt i den västra delen av 
kom mun en mot Halm stad, i VKP1 och VKP2 och i den 
söd ra delen mot Ljungby, i VKP4. Hela eller delar av 
dessa föreslås där för ligga kvar som priori terade om-
råden för vind kraft, men med mo di fie ra de gräns er 
mot omgivande be byg gelse. Sam man lagd års pro duk-
tion för redan upp förd och be vil jad vind kraft i kom-
munen är 240 giga wattim mar, vil ket ut gör 91 pro cent 
av el använd ning en i kom mun en43. De delar av kvar-
va rande områden som inte redan ta gits i anspråk, be-
döms kunna producera ytter li ga re cirka 200 giga watt-
tim mar per år.  

Tillståndspliktig vindkraft. De områden som föreslås 
som ut red nings om råden för tillståndspliktig vindkraft 
är tre områ den, se figur 6:4:

§	VK 1 Fröslida
§	VK 2 Örken
§	VK 3 Knalleberg 

Om rå dena om fattar sam manlagt cir ka 4 400 hektar 
och en upp skattad årsproduktion om 440 giga watt-
tim mar, se figur 6:5. Dessa ut red nings om råden för till-
ståndspliktig vindkraft ersätter tidigare prioriterade 
om råden för vindkraft. 

Olämpligt område för vindkraft. Sådan vindkrafts ut-
byggnad som inte är tillståndspliktig prövas med bygg-
lov i hela kommunen. Med utgångspunkt från läns-
styrelsens bedömning och kommunens tidigare ställ-
ningstagande44 pekas ett område ut som direkt olämp-
ligt för vindkraft, se figur 6:4.

43 Se SCB 2016m Elanvändning exklusive pappersbruket.
44 Fredat område i vindkraftplanen, Hylte kommun 2009a.

Riktlinjer för buller och skuggor, 20122013. Det 
rikt värde för buller som tillämpas vid de statliga till-
stånds prövande myndigheternas bedömningar är att 
ljud nivån från vindkraft vid bostäder generellt inte bör 
vara högre än 40 decibel (dBA). I friluftsområden och 
i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte över-
stiga 35 dBA. Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt 
hörbara toner, så kallade rena toner, bör ljud ni vån 
vara 35 dBA. Riktvärdena avser ljud ni vån från såväl 
pla nerade anläggningar som nära lig gan de be fintliga 
anläggningar35. Rikt vär dena har genom domslut i 
mark- och miljö över dom stol en36 blivit rättspraxis. När 
det gäl ler skuggbildning från vindkraftverk har mark- 
och miljö över domstolen (MÖD) i flera avgöranden 
sla git fast att praxis är att faktisk skuggbildning inte 
får över skrida åtta timmar per år eller 30 minuter per 
dag. Om risk finns för att man kommer över detta ska 
verk en sty ras så att villkoret kan uppfyllas37. 

Grannkommunernas vindkraftsområden. I Fal ken-
berg38 finns det tre områden som pekats ut som ”mest 
läm  pade för vindbruk” som gränsar mot Hylte väster 
om Dräng sered. Även i Halmstad39 finns ”prio ri  te ra-
de om råden för vindkraft” vid kom mun gräns en, som 
gräns ar till prioriterat om råde VKP2 i vind krafts plan-
en. Någ ra mindre områden som an ges som ”olämp-
liga för vind kraft” ligger i samma om rå de. Ljung by40 
har pe kat ut ett ”fre dat område” som gräns ar mot 
fredat om råde i Hyl te och ett ”prio ri te ra t område” för 
vind kraft som gränsar mot prio ri te rat område VKP4 

i Hylte. Gis la ved41 har i ut ställ nings hand lingen till ny 
ÖP an givit Bol men om rå det som gräns ar mot fredat 
om rådet i Hyl te, som ”olämp ligt för vindbruk”.

Vindkraft i planeringen
Kommunala riktlinjer för vindkraft. I och med anta-
gande av denna översiktsplan gäller följande rikt linjer 
för vindkraft i Hylte kommun:

§	Respektavstånd ska vara 1 000 meter fågelvägen till 
bostad eller störningskänslig verksamhet

§	Vindkraftverk ska inte överskrida en totalhöjd på 
150 meter

Minsta storlek på områden. Eftersom Hylte kommun 
endast godtar verk under 150 meter, gäller tillstånds-
plikt för anläggningar med sju eller fler vindkraftverk. 
Med ett inbördes avstånd på 700 meter, krävs en yta 
på minst fyra kvadratkilometer42 om förutsättningarna 
i övrigt är optimala. Då avstånden mellan verk blir allt 
större i takt med att rotordiametern på vindkraftverk 
ökar, kan man förutsätta att storleken på denna yta 
kommer att öka med tiden. Som jäm fö relse använder 
Energi myndigheten storleken fem kvad ratkilometer 

35 Socialstyrelsen 2008, Bo verket 2009a, Naturvårdsverket 2012a och 
2015a.
36 MÖD 2012, och 2013.
37 Naturvårdsverket 2015a.
 38 Falkenbergs kommun 2014.
39 Halmstad kommun 2014.
40 Ljungby kommun 2009.
41 Gislaveds kommun 2016.
42 Motsvarande 400 hektar.

VINDKRAFTSOMRÅDEN yta årsproduktion

Tidigare prioriterade områden för vindkraft 

VKP 111 10 900 ha 1 090 GWh/år

Utredningsområden för tillståndspliktig vindkraft

Tre utredningsområden 4 400 ha 440 GWh/år

varav 18 uppförda vindkraftverk 108 GWh/år

varav 24 tillståndsgivna verk 132 GWh/år

varav återstående områden 200 GWh/år

Årsproduktion föreslagna områden 440 GWh/år

Figur 6:5. Föreslagna utrednings områ den för tillståndspliktig vind kraft 
motsvarar ytterligare 2025 vindkraftverk, utöver redan upp förda och 
beviljade. 
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liga för pro duk tion av solel, inte minst på industri fas-
tig heter som ofta också har en hög elförbruking. Av-
görande för hur mycket el som kan produceras är sol-
instrålning, verk nings grad, vinkel, väderstreck och 
skuggning47. Ener gi myn dig het en uppskattar po ten tial-
en i Sve rige för sol celler på framför allt hustak men 
ock så vissa fasader till cirka 40 000 giga wattim mar 
per år eller mer48. 

Solcellsparker. Ett antal större solcellsparker har 
byggts de senaste åren, ofta med kommunala energi-
bolag som investerare. I september 2016 invigdes till 
ex em pel en av Sveriges största solcellsparker vid E6 
utan för Varberg, vilken beräknas producera cirka tre 
giga wattim mar per år. Ungefär lika stor är en ny park 
på flyg platsen i Kalmar. Solcellsparker tar större plats 
per producerad energienhet än vindkraft, men kan 
samtidigt uppfattas som mindre störande. Sol cells-
parker går också bra att kombinera med exempelvis 
betesdjur.

Föreslaget nationellt mål för solel. Det nationella arbe-
tet med att främja solenergi fokuserar på solceller. En-
er gi myndigheten har tagit fram ett förslag till stra tegi 
för hur användningen av solel ska kunna öka i Sve-
rige med målet att Sverige på sikt ska ha 100 pro cent 
förnybar energi. För att nå målet behöver pro duk-
tionen av solel öka till mellan fem och tio procent av 
den totala elanvändningen i Sverige år 2040 enligt för-
slaget49.

47 Energimyndigheten 2016c. Den årliga nettoproduktionen för solel i 
Sverige ligger uppskatt nings vis på cirka 8001100 kilo wattim mar per kilowatt 
installerad effekt för ett svenskt system orienterat rakt mot söder, med en 
lut ning på cirka 3050 grader och som inte skuggas någon gång under dagen. 
Solelsproduktionen kan variera cirka tio procent upp eller ner. 
48 Energimyndigheten 2016c.
49 Energimyndigheten 2016d.

Figur 6:6. Exempel på solkarta från Linköpings kommun. Källa: www.linkoping.se/solkartan, Linköpings kommun 2016. 

Solenergi
Förutsättningar
Snabb utveckling. Av solens strålar kan man produ-
cera el med hjälp av sol celler, eller värme med hjälp 
av solfångare. Sol energi är en av de energi former som 
har lägst miljö påverkan, och en ökad an vänd ning av 
solenergi är ett viktigt bi drag till över gången till för-
ny bara energi system. Utvecklingen inom solenergi-
områ det har gått snabbt de senaste åren, se figur 6:7. 
Kraftigt pris ras på solcellssystem45 har till sam mans 
med stat ligt in ves te ringsstöd medfört att sol el har bli-
vit ett kon kur rens kraftigt alternativ för el pro duk tion. 

Solinstrålning. Medel sol instrål ning en över Sverige är 
om kring 1 000 kilo wattim mar per kvad rat meter och 
år. Efter som solen strålar mest under som mar halvåret 
när energin efter frågas minst, behöver sol energi kom-
bineras med lagring och/eller andra typer av elpro duk-
tion46. 

Solceller. Solcellen omvandlar solljus direkt till elekt-
risk energi. Processen sker tyst, utan rörliga delar, utan 
bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. 
Detta innebär att solcellssytem kan placeras i befintlig 
be byggelse utan att störa. Det fungerar också lika bra 
oavsett storlek och passar därför bra både för större 
centraliserade kraftverk och för privatpersoners egen-
produktion. 

Solpaneler på byggnader. Solpaneler på byggnader in-
nebär att man kopplar ihop många solceller som vid 
ny- eller ombyggnation kan integreras från början 
och ersätta andra fasad- och takmaterial. I befintlig 
bebyggelse finns det gott om ytor som kan vara lämp-

45 Energimyndigheten 2016c.
46 Energimyndigheten 2016d.
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Solenergi i Hylte. I Hylte kommun finns sol ener gi an-
lägg ning ar framför allt på kommunala anlägg ning-
ar. Potentialen för sol ener gi utbyggnad bör vara stor i 
Hylte i och med det syd li ga läget och många industri-
etableringar med stora an läggningsytor. När det gäller 
större anläggningar på mark, kan den rela tivt låga an-
delen öppen mark vara begränsande, alter nativt kan 
etablering av sol cells parker vara ett alter na tiv för att 
hålla ängs- och åker marker öppna, där den annars 
riskerar att växa igen.

Solenergi i planeringen
Bygglov. För att montera solcellspaneler eller solfång-
are på en bygg nad som följer byggnadens form krävs 
inte bygglov.50 Inom planlagt område måste åtgärden 
vara för enliga med gällande detalj plan. Bygglov krävs 
däremot för sol energianläggningar på bygg nad er som 
är eller ligger inom om rå den som är särskilt värde fulla 
ur his torisk, kul tur  histo risk, miljö mäs sig eller konst-
närlig syn punkt. Bygglov krävs även in om och i an-
slut ning till områden som är av riks in tres se för total-
för svaret.51 För solanläggningar som är fristående 
eller till exempel är vinklade i förhållande till taket 
krävs bygg lov inom detaljplan och inom 4,5 meter 
från gran ne i områden utan detaljplan. Hylte kommun 
främ  jar sol energi an lägg  ning ar ge nom av gift  sfria bygg-
lov. 

Detaljplan. Ett effektivt resursutnyttjande av solenergi 
är till stor del beroende av en främjande fysisk plane-
ring. Förutsättningarna sätts redan i detaljplanen ge-
nom att byggnader är utformade på ett sådant sätt att 
tak- och fasadytor har rätt förutsättningar gäl lande 
instrålning och skuggning. Vidare har sam plane ring av 
solceller och växtlighet betydelse vid solcells integ ra-
tion i byggnader. Växtlighet är viktig både ur trivsel-
synpunkt och av miljöhänsyn. Exempelvis kan löv träd 
bidra med minskad energianvändning i ett kon tors-
hus sommartid, genom att hindra sol instrålningen. Då 
kan det vara effektivast att placera solceller på eller 
integrerat i tak istället för i fasaden.

Solkartor. Ett sätt att underlätta för etablering av sol-
energi anläggningar är att ta fram solkartor, som kan 
användas för att beräkna potentialen för solcells an-
lägg ningar. Flera kommuner har tagit fram sådana, 
bland annat Linköpings kommun, se figur 6:6, som i 
nuläget den kommun som har högst installerad effekt 
solceller i Sverige52. Energimyndigheten har föreslagit 
att en nationell solkarta ska tas fram, vilket ännu inte 
beslutats53. Om detta kommer att ske, och hur en så-
dan kartering i så fall kommer att se ut åter står att se. 
Om den nationella karteringen blir mer över sikt lig till 
sin karaktär, kan det finnas anledning att komp lettera 
denna med lokala solenergikartor för kom mun en.

Utredningar och översiktlig planering. I nuläget finns 
inte tillräckliga underlag för ut pe kande av sär skilda 
områden för solcellsparker i över sikts planen. För ut-

50 Ändring inom detaljplan i augusti 2018, se Civilutskottet 2018b.
51 I Hylte gäller detta inom Riksintresse totalförsvar luftrum, se karta 3B.
52 Energimyndigheten 2016c
53 Energimyndigheten 2016d.

Figur 6:7. Installerad effekt från solel har vuxit kraftigt från 2010. 
Bild en visar kumulativ och årlig installerad effekt. Källa: Energi myn dig
heten 2016c.

Figur 6:8. Solceller integrerade i takpannor (överst), i solskydd (mitten), 
och solceller på tak (underst). Foto: SolTech Energy, Solar choicenet, 
Fredrik Sandberg/TT.
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sätt ningarna för ökad solenergi an vänd ning i kom-
mun en bör därför utredas vidare i den fort satta pla-
ne ring en. Det fortsatta arbetet med att ta fram un der-
lag i form av solkartor med mera, får utvisa om det 
är möjligt och lämpligt att peka ut sol energi om rå den, 
och om ett eventuellt tematiskt tillägg till över sikts-
planen för sol energi i så fall bör tas fram.

Fjärrvärme
Förutsättningar
Central värmeproduktion. Fjärrvärme är den vanlig-
aste uppvärmningskällan för lokaler och fler bostads-
hus i Sverige och står för 86 pro cent av uppvärm nings-
ener gin av dessa54. För upp värmning av småhus står 
fjärrvärme däremot bara för 19 procent, eftersom des-
sa ligger glesare och kräver mer ledningar per an slut-
ning55. Fjärrvärme produceras i ett centralt värmeverk 
och levereras till olika fastig heter i form av hög tem pe-
rerat vatten i isolerade led ning ar. Oftast används en er-
gi som annars skulle gå för lorad, som till exempel rest-
er från skogsavverkning, av fall eller spillvärme från 
industrin.

54 År 2014.
55 Energimyndigheten 2016d.

Fjärrvärme i Hylte. I Hylte kommun används fjärr-
värme sedan 1980-talet i Hyltebruk och Unnaryd56 
och förvaltas idag av Hyl te bo stä der. Nätet är störst i 
Hyltebruk. Det når 230 kund er via 20 kilometer led-
ningar. Här används spill värme från pappersbruket till 
62 procent och biobränsle till 38 procent57. En elpanna 
finns som reserv. I Unnaryd produceras fjärrvärme i 
ett pelletseldat värmeverk med en oljepanna i reserv, 
och når knappt 30 kunder inom ett begränsat område. 
Det finns också viss fjärrvärme i Landeryd. 

Fjärrvärme i planeringen
Utbyggnad. Det är angeläget att utöka användningen 
av fjärr vär me där möjligheten finns och där den ger 
mest effekt. Genom att förtäta och lokalisera ny be-
byg gelse cent ralt, kan fler bostäder anslutas till fjärr-
värmenätet. På grund av höga inves te rings kost nader 
finns idag inga planer på att bygga fjärr värme an lägg-
ningar i fler orter. Däremot byggs nätet ut suc cessivt 
i befintliga orter. När detaljplaner tas fram för ny be-
byggelse är det därför viktigt att reda ut möj lig het  erna 
att utöka nätet, liksom att i möjligaste mån loka li sera 
nya byggnader så att dessa går att ansluta till fjärr-
värmenätet. 

56 Elmarknadsinspektionen 2016.
57 Hyltebostäder 2016a.
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Figur 6:9. Vattenkraft och fjärrvärme. Karta 20190726, Rickard Linder. 
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Biogas
Syrefri rötning. Biogas bildas när organiskt material 
ex empelvis matavfall, gödsel och växtrester bryts ner 
under syrefria förhållanden med hjälp av mikro orga-
nism er. Biogas är en förnybar energigas och be står i 
hu vud sak av metan och koldioxid. Vid för brän ning 
av bio gas bildas biogen koldioxid och vatten, vilket 
inte ger något nettotillskott av koldioxid i atmo sfären. 
I pro cessen produceras också biogödsel, som kan an-
vän das som fullgott gödningsmedel inom lant bruk et58. 
Bio gas kan produceras i liten skala på exempelvis en 
gård, eller i mer storskaliga anläggningar. Bero ende på 
storleken är det olika myndigheter som ansvarar för 
pröv ningen59. I Halland finns för när va rande 14 bio-
gas anläggningar som tillsammans pro du cerar cirka 
96 gigawattimmar60. I Hylte finns ingen bio gas an lägg-
ning, och enligt beräkningar är poten tial en för biogas 
av organiska restprodukter endast 15 giga wattim mar 
per år.61 

Termisk förgasning. En teknik som är under utveck-
ling och som kan ha potential även i Hylte, är för-
gas ning av skogsråvara vid hög temperatur, så kallad 
ter misk förgasning. Gasen som bildas då kallas bio-
metan, bio-SNG (Synthetic Natural Gas) eller bio gas, 
och aska bildas som biprodukt. Potentialen av bio-
metan från skogsbruk och skogsindustri Halland be-
döms till 1 300-2 200 gigawattimmar per år. Totalt 
skulle cirka 50 procent av dagens utsläpp från trans-
port sektorn i Halland kunna ersättas med bio me tan 

58 Länstyrelsen Hallands län 2012a.
59 Se lansstyrelsen.se/Halland/Sv/miljoochklimat/verksamhetermed
miljopaverkan/miljofarligverksamhet/branscher/biogas.
60 Biogasportalen 2016
61 Länstyrelsen Hallands län 2012a.

Övergripande planeringsinriktning - Energiförsörjning
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Utveckla bebyggelse och infrastruktur enligt strukturbilden för att minska transportarbetet för långa resor.
§	Verka för en mer energieffektiv bebyggelseutveckling, så att målen om minskad energi använd ning kan uppnås.
§	Stimulera byggande av solcellsanläggningar. Utred för ut sätt ningarna för ökad solenergi an vänd ning i kom mun en 

och ta fram lämpliga planeringsunderlag.
§	Utred möjligheten att bygga ut fjärrvärmenätet i samband med detaljplan, och lokalisera om möjligt ny bebyggelse 

så att den kan anslutas till befintligt nät.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Energiförsörjning
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	VK 13 UTREDNINGSOMRÅDE TILLSTÅNDSPLIKTIG VINDKRAFT
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	OLÄMPLIGT OMRÅDE FÖR VINDKRAFT

Nationella och mellankommunala intressen - Energiförsörjning
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Energiförsörjning
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

från en förgasningsanläggning på cirka 1 300 giga-
wattim mar per år62. Den första kom mer siella för gas-
nings anläggningen har nyligen byggts i Göte borg inom 
GoBiGas-projektet63.

Mål för förnybar energi. Inom ramen för de natio nel-
la målen för förnybar energi, se avsnitt Energibalans 
ovan, av ser regeringen att även fortsättningsvis främja 
ut veck lingen av biogas genom att stödja ny teknik och 
inno vativa lösningar som stärker biogasteknikens kon-
kur rens kraft och ökar biogasproduktionen. Ambi tion-
en är också att utforma de ekonomiska styrmedlen för 
biodrivmedel på ett sätt som ger långsiktigt goda vill-
kor för hållbara biodrivmedel64.

Föreslaget nationellt mål för biogas. Region Skåne, 
bransch organisationen Energigas Sverige och infra-
struk turbolaget Swedegas har i samverkan med en 
bred referensgrupp tagit fram ett förslag till natio nell 
bio gas strategi65. Ett nationellt mål om 15 tera wattim-
mar biogas föreslås till år 2030, varav cirka 12 tera-
wattimmar bedöms behövas inom trans port sektorn 
och tre terawattimmar inom industrin.

Biogas 2020. Region Halland deltar i projektet Bio-
gas 2020 som ska skapa en plattform för samarbete, 
företagsutveckling och kunskapsutbyte för att Öre-
sund/Kattegatt/Skagerakområdet ska ta en ledande roll 
i utveckling av nya hållbara metoder, pro dukter och 
tjänster inom biogasområdet66.

62 Länstyrelsen Hallands län 2012a.
63 Biogasportalen 2016, Göte borg Energi 2016.
64 Regeringskansliet 2016a.
65 Region Skåne m.fl. 2015b.
66 Region Halland 2016c.



110 (260)

6.2 Vatten- och 
materialförsörjning
Övergripande mål för vatten- och 
materialförsörjning

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030, på ver-
kas vatten- och material försörj ning en 
fram för allt av mål 6 om att säker ställa 
tillgång till och en hållbar för valt ning av 

vatten för alla. Vattenför sörj ning en berörs också av 
mål 13 om att vidta ome del ba ra åt gärd er för att be-
käm pa klimat för änd ring arna och dess konsekvenser, 
och ma terialförsörjningen av mål 9 om håll bar indust-
rialisering och infrastruktur, inklu si ve en effek ti vare 
resurs an vänd ning.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Vatten- och material försörj ning-
en berörs fram för allt av tre av miljö målen: 

Grundvatten av god kvalitet. Efterfrågan 
och på frest ningen på grundvattnet ökar 
generellt. Grusåsar och andra liknande 
formationer i land skapet spelar en viktig 
roll som dricks vattenresurs, vil ka sam-

tidigt används för utvinning av naturgrus, bland annat 
för att framställa betong.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Våtmarkerna påverkas bland 
an nat när de exploateras för bränsle ut-
vin ning av torv.

God bebyggd miljö. I miljömålet ingår 
bland annat en hållbar avfallshantering. 
Den ska vara effektiv för samhället och 
en kel att använda för konsumenterna. 
Av fall ska förebyggas samtidigt som av-

fall som uppstår tas till vara i så hög grad som möj ligt, 
och avfallets påverkan på hälsa och miljö minimeras.

Lokala och regionala mål
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Antagen av SBN 2009-08-25 SBN 0213 

Kommunal vattenförsörjningsplan3. Syf-
tet med planen är att trygga dricksvat-
ten försörjningen på lång sikt. I kom-
mun ens vat ten för sörj nings plan identifie-
ras följande risk om råden för vatten för-
sörj ning en: bristen på re serv vattentäkter 
och överledning mel lan tätorterna, stort 

läckage i VA-ledningsnätet, och brist er på vissa vatten-
verk. En åtgärdsplan4 antogs 2016. Inga vattenresurser 
för framtida vatten för sörj ning pekas ut.

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.
3 Hylte kommun 2009b.
4 Hylte kommun 2016h. Kommunens VAplan omfattar perioden 2016
2027, och ska uppdateras var fjärde år. Innevarande plan ska revideras senast 
år 2019. Se även kapitel 6.3.

1

VA-strategi för Hylte kommun

Framtagen av en arbetsgrupp på samhällsbyggnadskontoret med stöd av LOVA-bidrag från 
Länsstyrelsen i Halland och i samverkan med Naturbruk AB 

Antagen av kommunfullmäktige § 5/16 (2016-03-17)

VAstrategi 20165. I Hylte kommuns VA-
strategi anges som ett strategiskt mål att 
alla kommuninvånare ska ha en trygg 
dricksvattenförsörjning med avseende på 
kva litet och kvantitet. Dessutom anges 
att kommunens grundvattentill gång ar 
ska skyddas för en lång siktig vatten till-

gång, att läckage på de allmänna vattenled nings näten 
ska minska6, och att planer för reserv vat ten ska finnas 
för samtliga tät orter.

Vattenförsörjning
Livsviktigt. Vatten är vårt viktigaste livs medel och 
mest grund läg gande naturresurs, och är nödvändig 
för att många funk tioner ska fungera i samhället, till 
exempel be vatt ning, vatten kraft, kylfining och process er 
i in dust ri er och avloppssystem. Dricks vatten kommer 
från sjö ar och vatten drag, så kallat ytvatten, eller 
från grund vatten. Grundvatten bildas när neder börd 
sipp rar ner genom marken och lagras i tom rum och 
sprick or i berg rum och jordlager. 

Långsiktigt skydd. Rent vatten är inte en självklarhet, 
även om vi är vana vid riklig tillgång till bra vatten i 
Sverige. Miljö belast ning och klimatförändringar för-
ändrar förut sätt ning arna för dricksvatten för sörj ning-
en och ökar risk erna för, dels period vis vatten brist, 
vilket hänger sam man med bland annat mild are vint-
rar, dels för säm rad vatten kvalitet till följd av för sur-
ning, över göd ning och ökad sprid ning av far liga äm-
nen när över sväm ningar blir fler och kraf tig are. Ett 
lång siktigt för bätt rat skydd av vatten till gång arna och 
aktiv vatten för sörj nings pla nering kom mer vara av gö-
rande för den fram tida vatten för sörj ning en.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattendirektivet. Inom EU finns ett gemensamt ram-
direktiv för vatten, det så kallade Vattendirektivet, där 
vatten pekats ut som en av de viktigaste strategiska 
frå gorna för Europas framtid. Det övergripande mål et 
är att uppnå god vattenstatus senast till år 2027. Vat-
ten direktivets kvalitetsmål har i Sverige formulerats 
som miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, kopplat 
till ett omfattande åtgärdsprogram med olika ansvars-
om råden för olika myndig het er. Kom mun er na ska 
aktivt verka för att MKN för ytvatten och grundvatten 
upp nås och att nu varande status inte för sämras, 
vilket kräver sam arbete över kommun- och läns gräns-
erna. Fo kus bör vara att skydda dricks vattnet, mini-
mera över göd ning från en skilda och kommunala av-
lopp, till syn av förore nade områ den och att vid plan-
läggning och tillsyn se till att miljö kva li tets normerna 
för yt- och grundvat ten uppnås. För att bedöma vat-
ten kva liteten, klas si ficeras sjöar och vattendrag uti från 
eko logisk sta tus och kemisk status, och grund vatten 
uti från ke misk och kvan titativ status. Den senaste 
klas si fice ring en fast ställdes 2016.

5 Hylte kommun 2016g.
6 Från en oredovisad förlust av vatten (an delen oredo visat vatten/leverans 
från vattenverk) på cirka 25 procent (år 2015) i kommunen, till högst 12 
procent.
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Vattenstatus i Hylte. Hylte kommun ligger inom Nis-
sans, Lagans, Suseåns, Fylleåns och Ätrans huvud rin-
ningsområden, se figur 6:10. Sjöar och vattendrag, 
så kallat ytvatten, upptar cirka tio pro cent av kom-
mun ens yta. De flesta övriga sjöar och vat tendrag har 
måttlig eko lo gisk status, men fyra vat ten drag (Färge-
ån, Lill ån/Bos gårdsån, Skärkeå, Träpp ja ån) har en 
dålig eko lo gisk status 2016, se figur 6:11. Det beror 
fram för allt på miljögifter, för sur ning, och i flera fall 
på för änd ra de habitat genom fysisk på ver kan (vand-
rings hinder). När det gäller kemisk status finns det 
inga ytvatten före komster i Hylte eller i Sverige som 
når god status, fram för allt på grund av för höga halt-
er av kvicksilver men också av bromerade difenyl etrar. 
Om man ser på den kemis ka sta tusen för utom dessa 
äm nen7 ser situa tion en i Hyl tes sjö ar och vatten drag 
bätt re ut. Av de ytvatten före komster som klassats når 
inte Bol men och Unnen god kemisk sta tus, medan öv-
ri ga gör det. Samtliga grund vatten före komst er i kom-
mun en har klassningen god kvantitativ och kvali tativ 
sta tus8, vilket kan hänga samman med att de i själ va 
verket är oklassade. Grundvatten där till räck liga kun-
skaper sak nas får automatiskt god status9. 

Skyddade områden. I vattendirektivet är dricks vattnet 
särskilt uppmärksammat och ingår i en grupp som be-
nämns skyddade områden. Här ingår dricks vatten, 
musselvatten, badvatten, fisk vatten, nit rat känsliga om-
råden, avloppskänsliga områden och vattenrelate rade 
Natura 2000-områden. I Hylte finns föl jan de skydd-
ade områden enligt vattenförvaltnings för ord ning en10: 

§	Vattenförekomster med dricksvattentäkt: Nissan 
mel lan Långaryd och Skeppshult, Bol men, samt fem 
grund vattenvattenförekomster

§	Badvatten: Skärshult
§	Fiskevatten: Bolmen
§	Vattenrelaterade Natura 2000-områden: Tira öar.
§	Nitratkänsliga områden: Nordvästra delen av kom-

munen, vid Drängsered men inte Torup och Kinna-
red (liksom hela Hallands kustområde)

§	Avloppskänsliga områden: Hela kommunen (hela 
Sverige klassas som avloppskänsligt område på 
grund av känslighet för fosfor11)

Huvudskälet till att områden pekas ut som skyddade 
i vattenförvaltningsförordningen är att de är särskilt 
skyddsvärda och att skyddsarbetet för dessa områden 
därför behöver samordnas. Det innebär inte att de 
har ett formellt skydd genom miljöbalken eller annan 
lag stiftning, däremot ett visst skydd genom krav på 
normer och åtgärder enligt vattenförvaltnings förord-
ningen. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för 
över vak ning i samarbete med myndigheter, kommuner  
och andra organisationer, vilket framför allt sker när 
skyddade områden riskerar att inte nå miljö kva li tets-
norm erna för vatten.

7   Vilket brukar benämnas ”utan överallt överskridande ämnen”.
8   VISS 2018: Statusklassningar 20092015.
9   Länstyrelsen Hallands län 2018a.
10 SFS 2004:660. Områdena redovisas geografiskt i Länsstyrelsens 
vatteninformationssystem, se VISS 2018.
11 Naturvårdsverket 2008b.

Hot mot vattenförsörjningen. 
Miljörisker. Försurning är det största hot et för yt vat-
ten kvaliteten i kommunen. Alla sjöar och vatten drag 
utom Bol men och nor ra delen av Nis san är ut satta för 
försurning. Hylte ligger i den del av Sve rige som varit 
värst drabbat av för sur ning, vars främsta or sak länge 
varit surt atmosfäriskt ned fall av sulfat från för brän-
ning. Men utsläppen och ned fal let har minskat kraftigt 
på senare år. Istäl let ökar för sur ning en från skogs-
bruk et, till följd av till växt en och den ökade mängd en 
rå vara som skör das12. Över göd ning bedöms där emot 
inte vara något större pro blem i kom munen. Endast 
Bol men av vatten före komst er na i Hylte har problem 
med över göd ning. Flödes för änd ringar, konti nui tets-
för ändringar till följd av framför allt vatten krafts-
anläggningar, mor fo lo giska för ändringar13 och främ-
mande arter är andra miljö pro blem som finns i varie-
rande om fattning i kom munens ytvatten.14

Kvantitetsrisker. För att en grundvattenförekomst 
ska uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara 
större än nybildningen av grundvatten eller så stora 
att flödesriktningar ändras. Grund vatten nivån får inte 
heller förändras så att det på ver kar eko lo gisk status i 
sam manhängande ytvatten eller eko system en. Grund-
vatten bildas främst under de kalla månaderna efter-
som nästan all neder börd un der som maren tas upp av 
växt er eller av duns tar. Det räcker därför inte med en-
sta ka skyfall för att fylla på grund vat ten magasinen. 
Varie ran de grund vat ten nivå er ger inte automatiskt 
brist på vatten, men om ut tag en är större än tillförseln 
under en lång tid kom mer grund vattennivåerna att 
sjun ka perma nent, vilket kan ge brist både i kom mu-
na la täkter och en skil da brunn ar. Man kan inte på-
ver ka hur mycket det regnar, men det går att påverka 
hur mycket av regn et som når ma ga sinen. Färre hård-
gjorda ytor gör att mer regn kan in filtrera, likaså ger 
damm ar, för dröj nings ma gasin och våt marker vattnet 
tid och möj lig het att nå ner till grund vattnet istället 

12 Havs och vattenmyndigheten 2017a.
13 Mänsklig påverkan på sjöars och vattendrags former och strukturer.
14 VISS 2018: Miljöproblem 20092015.

Figur 6:10. Hylte kommun ligger inom Nissans, Lagans, Suseåns, Fyl
le  åns och Ätrans huvudavrinningsområden. Bearbetning efter VISS.
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Kvantitativ status grundvatten

Kemisk status grundvatten

Figur 6:11. Beslutad statusklassning av ytvatten och 
grund vatten i Hylte kommun 2016. Källa VISS 2018.
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tenförorening kan till exempel finnas där verk sam het-
er såsom gruv drift, metallindustri, klor alkali in dustri, 
gasverk, såg verk sam het, för svarets verk sam het er, ben-
sin stationer och kem tvätt ar bedrivs eller har be dri vits. 
Skadliga ämnen som kan förekomma är till ex em pel 
kvick silver, kad mium, bly, arsenik, stabila orga nis ka 
ämnen, pet ro le um kol väten, klorerade lös nings medel, 
stabila be kämp nings medel och kreosot. 

Allmän vattenförsörjning
Vattentäkter. Hylte kommun bygger övervägande del-
en av den all män na vatten för sörj ning på grund vatten 
från vatten föran de grus- och sand lager, och i kom-
mun en finns flera stora grund vatten maga sin med god 
kva li tet. Det kom mu nalt producerade vattnet kom mer 
idag från sex vatten täkt er. Det sammantagna ut taget 
ur dessa uppgår till cirka 32 liter per sekund19, utan 
någ ra större sä songs variationer. Utöver de kom mu nala 
vat ten täkt er na finns tre verksamheter som har egna 
grund vatten täkt er, med uttag på knappt en liter per 
sekund20, och ytter ligare en industri som ut nytt jar pro-
cess vatten från Nis san om cirka 220 liter per sekund 
som där efter renas och släpps ut igen.21 

Årsproduktion. Den årliga kommunala dricksvatten-
pro duk tionen är i Hylte drygt en miljon kubikmeter22, 
vilket förser cirka 9 000 personer främst i tät orterna 
med vatten, men också industrier och andra verksam-
heter. Det innebär att mer än 80 procent av Hylte-
borna är anslut na till kom munalt vatten. 

Vattenskyddsområden. För att skydda dricksvatten-
resurser på lång sikt och säkerställa tillgång och kva-
li tet, upprättas vattenskyddsområden med föreskrifter 
för mark an vänd ning och verksamhetsutövning. Både 
nu varande och framtida dricksvattenresurser ska 
skyd das. Läns sty relsen eller kom mun en får besluta 
om vatten skydds område.23 Alla kom munala vat ten-
täkte r har be slu tade vatten skydds om rå den. Tre vat ten-
skydds områ den är under översyn. Även större indust-
ri ella vatten täkt er kan be höva ges skydd i form av vat-
ten skyddsområden,24 vilket de inte har idag.

Reservvatten. Eftersom dricksvatten är en av de vik-
tig aste resurserna för ett fungerande samhälle, är det 
ock så viktigt att det finns överskotts- och reserv vat ten-
kapa citet, så kallad redundans, inom och mellan kom-
munerna om någon täkt av någon anledning inte kan 
användas. Hyltes dricksvattenförsörjning saknar full-
goda reservvattenlösningar för sådana situa tioner,   
och är därmed sårbart om en brist eller en för orening 
skulle uppstå. Åtgärder för att öka reserv vatten kapa ci-
teten ligger i VA-planen25 och arbete med reserv vatten-
täkter och överföringsledningar pågår.

19 Beräknat på 1 022 451 kubikmeter år 2018. Uppgift från driftingenjör 
Mattias Andersson 20190912.
20 Cirka 2800 kubikmeter per år, 2008.
21 Vattenförsörjningsplan, Hylte kommun 2009b.
22 Drygt 940 000 kubikmeter år 2016.
23 Enligt miljöbalken kapitel 7 §§ 2122. Hylte beslutar som enda kommun i 
Halland om sina vat ten skyddsområden.
24 Naturvårdsverket 2003a och 2010a.
25 Hylte kommun 2016h.

för att flö da över ytan.15 Det går också att effektivisera 
vat ten användningen och på så sätt minska mängden 
vat ten som tas ut, till exempel kan renat avloppsvatten 
istället för grundvatten an vän das för tvätt, bevattning, 
in filt ra tion och indust ri ella pro cesser med mera. Av de 
riskområden som identifieras i kom mun ens VA-plan, 
prio riteras åtgärder för att minska utläckage från led-
nings nätet för dricksvatten och därigenom minska vat-
ten förbrukningen.

Kvalitetsrisker. Grund vattens kemiska sta tus påver-
kas av för sur ning, av kväve läckage och över gödning, 
varav framför allt det först nämnda kan vara ett hot 
mot grund vat ten kva li teten i Hylte. Andra hot mot den 
kemiska kvalitet en är mikrobiell för ore ning och ut-
släpp av kväve och klorid från en skilda av lopp, ut-
släpp av hushålls kemi kali er och läke me del i avlopps-
vatten, lakvatten från de po nier och förore na de områ-
den och utsläpp vid olyck or med farligt gods. Täkt-
verk sam het kan på ver ka grund vatt net både kvan tita-
tivt och kvalitativt.16 För att kunna bedöma på verkan 
är det viktigt att kontinuerligt mäta grundvatten före-
komsternas kvantitativa och kvalitativa status, så att 
relevanta åtgärder kan sättas in vid behov. Hylte gör 
regelbunden provtagning och mäter nivåerna i de 
grundvattenförekomster som används för kommunal 
vatten försörjning. 

Klimatförändringar. Vid ett förändrat klimat kan 
grund vat ten resurserna som finns idag försämras både 
kvanti ta tivt och kvalitativt. Hylte riskerar framför allt 
att på verkas av ökad nederbörd, fler skyfall och större 
risk för över sväm ningar. Vid stora över sväm ning ar är 
risk en påtaglig för att förore nat över sväm nings vatten 
påverkar viktiga dricks vat ten täkt er. För oreningar kan 
till exempel komma från för orenade om rå den, deponi-
er, spill vat ten nät och tra fike ra de väg ar.17 I värsta fall 
kan en grund vat ten täkt slås ut för lång tid av ke miska 
för oreningar. I sam band med kraf tig neder börd och 
över svämningar ökar också risken för att grund vattnet 
för orenas av vat ten buren mik ro bio lo gisk smitta. 
Brunn ar som för sörjs av ytligt vat ten är extra käns liga, 
vil ket för väntas med föra ett ökat uttag av grund vat-
ten istäl let.18 

Bebyggelse. Bebyggelse ökar sårbarheten för nära lig-
gande vattentäkter på flera sätt. Diffusa utsläpp från 
en skilda avloppsanläggningar kan ge sanitära pro-
blem. Markarbeten kan påverka vatten förande lager 
i marken, och ny bildningen av grundvatten påverkas 
nega tivt när andelen hårdgjorda ytor ökar vilket för-
svårar infiltration av vatten. Läckage av köld bärar-
väts kor från energibrunnar (bergvärme) och använd-
ning av be kämp ningsmedel kan kontaminera vatten-
reserverna. 

Föroreningar: Förorenade om råden utgör en risk för 
vattenkvaliteten eftersom föroreningarna i marken kan 
spridas vidare till yt- och grundvatten. Mark- och vat-

15 Forskning.se 2016.
16 SGU 2013a.
17 SGU 2013a.
18 SGU 2010a.
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Reningsverksslam. Den kommunala dricksvatten för-
sörj ningen alstrar reningsverksslam, som innehåller 
organiska rest er samt de reningsverkskemikalier som 
använts. Nor malt förs detta via avloppet till avlopps-
renings verk et där innehållet kan nyttiggöras vid re-
nings pro ces sen. Vid framtida ökat behov av vatten för-
sörj ning är det därför viktigt att även avlopps re nings-
verken har kapacitet att ta hand om renings verks-
slam met och att eventuella utsläpp av slam pla ne ras 
så att lämpliga plats er an vänds för att undvika smitt-
spridning till vatten nätet och vatten täkter.

Enskild vattenförsörjning
Antal. I Hylte kommun finns det finns cirka 1500 en-
skilda dricks vatten täkter, som huvudsakligen använder 
grund vatten i berg, och ett 20-tal större privata vatten-
täkter som ut nyttjar grundvatten om totalt cirka 100 
kubik meter per dygn. 

Regelverk. Den viktigaste skillnaden mellan allmän 
och enskild vattenförsörjning är att den all männa vat-
ten  försörj ning regleras i författning26 som måste följas, 
medan enskild vattenförsörjning regleras genom all-
män na råd27 som talar om vad man bör göra.28 När en 
ny dricks vattenanläggning anläggs ska be stäm mel ser-
na i miljöbalken29 följas.30

Kostnader. För kommunal vattenförsörjning får kon-
sumenten betala en viss avgift men har tryggad tillgång 
på tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet. Vid 
enskild vat ten försörjning betalar konsumenten ingen 
avgift men den enskilde fastighetsägaren får själv reda 

26 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), SFS 2006:412.
27 Livsmedelsverket 2015.
28 SGU 2017a.
29 SFS 1998:808) kapitel 1 § 1 § och kapitel 2 §§ 1–7.
30 Livsmedelsverket 2015.

ut even tu ella problem och svara för alla investerings- 
och drifts kostnader för dricksvattenanläggningen. 
Äga ren av en enskild dricksvattenbrunn ansvarar själv 
för att vattnet håller godtagbar kvalitet. 

Gränsdragning. En skild vattenförsörjning är vatten-
uttag för dricks vatten för sörj ning som under stiger tio 
kubik meter per dygn i genom snitt eller betjänar mind-
re än 50 personer. enligt definitionen i EU:s dricks vat-
ten  direktiv.31 Hylte kommun har antagit en gene rell 
rikt linje32 som anger att VA-försörjningen för be byg -
gelse grupp om minst 30 hushåll är ett kom munalt ans-
var, se figur 6:18 och kapitel 6.3. Kommunalt vatten 
är avsett för hushållsbehov, varför till exempel djur-
äga re kan behöva en skild vat ten anläggning för djurens 
behov även om man har tillgång till kom  mu nalt vat-
ten. Grundvatten som an  vänds som en skilt dricks vat-
ten definieras sällan som vat ten före komst  er i VISS, 
men kan ändå finnas an led ning att skydda. 

Publik användning. Mindre vattenuttag, som används 
för kommersiell eller offentlig verksamhet, räknas inte 
till enskild vattenförsörjning.33 I Hylte finns ett tjugo-
tal sådana publika vattentäkter. För publikt an vända 
vat ten täkter finns krav på prov tag ning34. Van ligt före-
kom  mande problem är surt vatten som bland annat 
an gri per led ningar, och höga halt er av järn och man-
gan. Problem relaterade till höga halter av flourid, ra-
don och arse nik förekommer i sällsynta fall.35

31 SGU 2017a.
32 VAstrategi, Hylte kommun 2016g. Gäller även spillvattenansvar, se vidare 
avsnitt Teknisk försörjning längre fram i detta kapitel.
33 SGU 2017a.
34 Om vattentäkten överstiger 10 kubikmeter per dygn eller betjänar 50 
personer eller fler, SGU 2017a.
35 VAplan, Hylte kommun 2016h.

Figur 6:12. Förändring av antal torra dygn per år. Källa: Länsstyrelsen Hallands län 2015a.
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Vattenförsörjning i planeringen
Framtida behov. Idag produceras cirka 30 liter dricks-
vatten per sekund i de kommunala anlägg ning arna36. 
Räk nar man en bart på befolk nings ök ning en ligt hu-
vud scenariot i översiktsplanen37, kom mer be hovet 
av vatten att öka till ungefär 33 liter per sekund eller 
drygt en miljon kubik meter per år, om för buk ning-
en per invånare är densamma38. Här ingår en del av 
in dust rins vatten behov vilken kan variera obero ende 
av be folknings tillväxten, men också dagens led nings-
läckage vilket förväntas vara åtgärdat och kraf tigt 
minskat år 2040. Däremot ingår inte enskild vat ten-
för sörjning i denna beräkning, vilken bör mot svara yt-
ter ligare sex liter per sekund. Totalt bedöms behov et 
av vat ten ut tag mot svara knappt 40 liter per sekund år 
2040. När det gäl ler den långsiktiga vatten för sörj ning-
en och säker stäl landet av vatten resurs erna för fram-
ti da gene ra tion  er behöver man se ännu längre fram. 
Läns sty rel sen har an vänts sig av år 2100 som mål år 
för sina be räk ning ar och bedömer att länets vatten be-
hov kom mer att öka med 23 procent till dess, inklu-
sive be döm da ef fekter av klimatförändringar. Om 
vi tar höjd och dubblar vat ten behovet till år 2100 
jämfört med idag39, skulle det motsvara 60 liter per se-
kund. Då de tre största grund vattenreserverna i Hylte 
har en sam man lagd ka pa citet på cirka 75 liter per se-
kund, kan man därmed göra bedömningen att kvan ti-
teten grund vatten är till räcklig för den lång sik tiga vat-
ten för sörj ning en i kom mun en. 

36 Siffror gäller 2016 och är en kraftig ökning sedan 2013. Under denna 
period har befolkningen ökat med cirka 1000 personer. 
37 12000 invånare år 2040, se kapitel 2.
38 271 liter per dygn per ansluten invånare 2016, att jämföra med genom
snittliga 217 för länet år 2014.
39 Det motsvarar att beräkningsförutsättningarna skiljer sig mel lan små och 
stora kommuner, och att utvecklingen sannolikt går mot ökat samarbete om 
vattenförsörjningen över kommungränserna.

Säkerställande. Detta förutsätter dock att vatten re surs-
erna håller hög kvantitet och kvalitetet även på lång 
sikt, inte minst med hänsyn till effekterna av klimat-
för ändringarna. För att säker ställa tillgången till 
dricks vat ten i ett fler gene ra tions per spek tiv, be hö ver 
vik ti ga vat ten resurser iden ti fieras och skyddas lång-
sik tigt från skad lig påverkan. Genom att peka ut Ut-
red nings om rå den fram tida vatten för sörj ning i över-
sikts planen, ska pas förut sätt ningar för att bebyg gelse, 
verk sam het er och anlägg ning ar utformas så att den 
lång siktiga till gången till dricks vatten inte för säm ras. 
Hela eller del ar av dessa om rå den kan sedan säker stäl-
las som vat ten skyddsområden. Grundläggande för att 
säkerställa dricks vattenresursens kvantitaiva och kva-
li ta tiva status inom utpekade om rå den är att be akta 
markens för må ga att bilda och upp rätt hål la dricks-
vat ten och risk en för påverkan från för ore ning ar från 
olyckor, mänsk liga aktiviteter och dif fusa ut släpp av 
ke miska äm nen. Varsam planering inne bär där för: 

§	att planering och byggande inom områdena tar hän-
syn till vattenkvalitet och vattenkvantitet

§	att etablering av verksamheter som riskerar att för-
orena grund- och ytvattnet utförs med skydd och 
för siktig het. Exempel på åtgärder som kan be hö va 
särskilda överväganden är: järn väg, bensin sta tion, 
kyrkogård, plantskolor, kem tvätt, lastbils uppställ-
ning, golfbanor, grus täkt, verksam heter som krä ver 
släck vatten med kemi kalier, jord värme och ener gi-
brunn ar

§	att åtgärder föreslås för att fördröja dagvatten och 
för bättra markens infiltrations förmåga. Ex empel 
på åtgärder är dagvattenbrunnar som för dröjer 
och renar dagvatten på verksamhetsytor och större 
par ke rings platser, bibehållande eller ny skapande 
av naturliga översilnings- och för dröj nings ytor och 

Figur 6:13. Kartan redovisar skyddsvärda vat ten  re surs  er i Hylte, dels 
grundvattenresurser med till rin nings områden (grönt), dels ytvatten
resurser (blått). Tabell en till höger beskriver vattenstatus och sår  bar het 
för de tre skydds värda grund vatten resurserna i Hylte kommun (lila, se 
fot not 41). Siffrorna hänvisar till kartan ovan. Se även utpekade områ
den i figur 6:16.

REGIONALT SKYDDSVÄRDA VATTENRESURSER I HYLTE

Unnaryd (12) SE631986136242 Lagan

Vattenstatus: Kvantitativ status god, kemisk status god. 

Sårbarhet: Viss. En tätort (Unnaryd). Inom vattenresursen finns 
farligt godsled (väg 370), bensinstation, kyrkogård, energi brunnar 
och verksamhet som kräver släckvatten.

Torup-Kinnared (13) SE631715133439 Nissan

Vattenkvalitet: Kvantitativ status god, kemisk status god. Risk att 
kemisk status inte uppnås 2021

Sårbarhet: Hög. Två tätorter (Torup och Kinnared). Inom vat ten
resursen finns farligt godsled (väg 150 och 680) med relativt hög 
belastning, järnväg, bensin station, kyrkogårdar, kem tvätt, last
bils stopp, grustäkt, energi brunnar och verk sam  heter som kräver 
släckvatten.

Skeppshult-Långaryd (30) SE633134135234 Nissan

Vattenkvalitet: Kvantitativ status god, kemisk status god. Hö ga 
uttagsmöjligheter.

Sårbarhet: Hög. Två tätorter (Smålandsstenar och Skepps hult). In
om vattenresursen finns naturgrustäkter, far ligt gods led med hög 
belastning (väg 26), järnväg, bensin sta  tion er, kyrkogårdar, kem
tvätt, truck stopp, grustäkter, ener gi brunnar och verksamheter som 
kräver släckvatten.
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krav på genomsläpplig markbelägg ning. Se vidare 
kapitel 6.3 Teknisk försörjning

§	att även enskildas, samfälligheters och större indust-
riers vatten försörjning beaktas. En åtgärd som 
på ver kar dessa, kan till exempel medföra att de 
be hö ver tas in i kommunalt verksamhetsområde. Se 
vi da re kapitel 6.3 Teknisk försörjning.

Värdefulla grundvattenförekomster. Tre grund vat ten-
före komst er identifieras i Hylte kom mun i över sikts-
planen såsom viktigaste grund vat ten re surs erna för den 
lång siktiga vat ten för sörj ning i kom mun en, se figur 
6:13. I re surse rna ingår grund vat ten magasin med till-
rin nings områ den, vilka pekas ut som Utred nings områ-
den för fram ti da vatten för sörj ning. Efter som alla tre 
är grund vatten i is älvs material med korta ytavrin-

nings tider, är det moti verat att hela del av rin nings om-
rå dena40 ingår i dess utrednings områden, se figur 6:16. 
I figur 6:13 redo vi sas vattenkvalitet och be dömd sår-
bar het för res pek ti ve dricks vat ten resurs. Ett av ut red-
nings områ dena om fattar de tre indust riella vat ten-
täkt er som finns i kom munen, och som idag saknar 
vatten skydds områ den. Även dessa kan behöva få ett 
lång siktigt skydd. 

Värdefull ytvattenförekomst. Vidare identifieras Bol-
men viktig yt vat ten re surs erna för den lång siktiga vat-
ten för sörj ning, på grund av dess stora betydelse för 
vattenförsörjning i andra kommuner. Här ingår inte 
tillrinningsområden. Eftersom ar bete med vatten-
skydds område för Bolmen pågår, görs bedömningen 
att Bolmen inte behöver ingå som utred nings område 
för fram tida vatten för sörj ning i över sikts planen. Det 
pla ne rade vat ten skyddsområdet om fattar inga delar av 
Hylte kom mun.

Materialförsörjning
Ballast
Behov. Behovet av ballastmaterial41 är stort i sam häl-
let, fram för allt för att bygga infrastruktur men också 
till fyll ning, betong och annat. Till gången be höver 
finnas på relativt nära håll efter som det är myck et 
energi krä van de att förflytta sand, grus och kross berg 
längre sträck or. Ballast är den största råvaran som ut-
vinns i landet, undantaget vatten42.

Användning. Ju mer vägar och hus som byggs, desto 
större blir be ho vet av ballast. För att bygga en normal-
stor villa går det åt uppskatt ningsvis 100 ton ballast, 
och det går åt cirka 64 000 ton för att bygga en kilo-
meter motor väg. Ballast pro duceras i täkt er av kros sat 
berg, morän eller natur grus, men också av berg som 
bli vit över vid väg- och tunnel byggen eller vid gruv-
bryt ning. Mate rialet är en huvud kom po nent i asfalt 
och betong, och an vänds som fyllnadsmaterial och 
järn vägs maka dam.43 

Produktion i Hylte. Det finns idag sex ballasttäkter 
med tillstånd i Hylte, varav två för naturgrus, två för 
kross berg, en för berg och morän och en för berg och 
natur grus, se figur 6:16. Dessutom finns det en natur-
grus täkt precis på gränsen i Gislaveds kommun. I Hyl-
te kom mun produceras sam manlagt 214 000 ton 
ballast per år44. 

Störningar. Stoft sprids då materialet bryts genom 
borr ning, spräng ning eller schaktning, vid hantering 
av jord- och berg massor, liksom vid transport och an-
nan hantering. Borr ning, sprängning, krossning, last-
ning och transporter kan också generera buller och 
vibrationer. 

40 Bedömningen av vilka delavrinningsområden som berörs baseras på 
redovisningen i VISS, se figur 6:16.
41 Ballast är grus, sand, morän och krossat berg.
42 SGU 2018b.
43 SGU 2018b.
44 Avser år 2017, SGU 2018b.

Figur 6:14. Hylte kan stoltsera med hög kvalitet på dricksvattnet. 
Foto: Hylte kommun
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Figur 6:15. Exempel på vad ballast används till i vardagen. Källa: SGU 2018b.

Skyddsavstånd. För att inte få problem av dessa stör-
ningar ska ett gene rellt riktvärde för skydds av stånd 
till materialtäkt på 500 meter tillämpas för ny be byg-
gelse45. Rekom menderat skyddsavstånd bygger på en 
sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa 
och säkerhet, men en anpassning av skydds av ståndet 
efter lokala för hållanden (terräng, vege tation etc) bör 
all tid ske. Hän syn ska också tas till rikt värden för tra-
fik buller vid byggnation i anslutning till väg för mate-
rial transporter.

Naturgrus
Ändlig resurs. Det har de senaste decennierna skett 
en övergång från naturgrus till användning av kross-
berg och återvunna material. Natur grus till gångar är 
en ändlig resurs och av stor betydelse för dricks vatten-
för sörjningen. Där för fick natur grus före komster ett 
förstärkt skydd 2010, vilket inne bär att ersätt nings-
material ska använ das i så hög utsträck ning som möj-
ligt. Enligt miljö balk en46 får en natur grus täkt inte 
komma till stånd om:

§	det med hänsyn till det avsedda användnings områ-
det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att 
använda ett annat material

§	naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuva ran-
de eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten 
kan medföra en försämrad vattenförsörjning

§	om naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- 
eller kulturmiljö.

45 Boverket 2004a.
46 Miljöbalken kapitel 9 § 6f.

Naturgrus i Hylte. Exakt hur stor del av den totala 
pro duktionen av bal last i Hylte som utgörs av natur-
grus framgår inte av underlagen. Av de täkter som 
har tillstånd för na tur grus brytning, ligger en inom ut-
pekat utred nings om rå de för framtida vatten försörj-
ning, i grund vatten maga sin et Torup-Kin nared, se figur 
6:13 och 6:16, och i Gis la veds kom mun ligger na tur-
grus täkter i grund vat ten  maga sin et Skeppshult-Långa-
ryd, en vik tig vatten resurs för den fram tida vat ten för-
sörj  ningen. Här är det viktigt att säker ställa att vat ten-
resursen inte på verkas nega tivt, och på sikt bör natur-
grustäkter inom avrinningsområden för vik tiga grund-
vat tenreserver för framtida vatten för sörj ning av veck-
las. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för ma te rial-
täkter.

Torv
Torvmarker. Torv är en jordart av organiskt ursprung 
som bildas genom biologiska och kemiska processer 
i våtmarker under tusentals år. Ungefär en fjärdedel 
av Sveriges land yta är täckt av torv. Mer än hälften 
av dessa före komster har torv lager som är tjockare 
än 30 centi me ter, och därmed är geologiskt sett att 
betrakta som torv marker. Torvmarkerna har stor bety-
delse för livsmedels för sörj ning, för vattenbalans, för 
överlevnad av en mängd arter av växter och djur och 
för rekreation. I Hylte finns omfattande torvmarker. 

Användning. En mycket liten andel av torvmarkerna 
tas i anspråk för torvbrytning i Sverige. Torven an-
vänds antingen som bränsle för energiändamål (energi-
torv) eller som jordförbättringsmedel (odlings torv) och 
strö i djur stallar. Torv kan också an vändas som till 



118 (260)

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

P
P

P

P

P

P

P

PP

P

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-08-08
Rickard Linder, GIS-ingenjör

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde under utredning

Utredningsområde framtida vattenförsörjning

P Materialförsörjning befintlig

P Utredningsområde framtida materialförsörjning

Huvudavrinningsområde

Delavriningsområde

Grundvattenförekomst

#* Naturgrustäkt

#* Naturgrustäkt utanför kommungräns

#* Bergtäkt

#* Torvtäkt

#* Kombinationstäkt

1:300 000Skala 1

#*

#*

#*

#*
#*

#*

#*

#*

P
P

P

P

P

P

P

PP

P

Unnaryd

Kinnared

Hyltebruk

Torup
Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-08-08
Rickard Linder, GIS-ingenjör

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde under utredning

Utredningsområde framtida vattenförsörjning

P Materialförsörjning befintlig

P Utredningsområde framtida materialförsörjning

Huvudavrinningsområde

Delavriningsområde

Grundvattenförekomst

#* Naturgrustäkt

#* Naturgrustäkt utanför kommungräns

#* Bergtäkt

#* Torvtäkt

#* Kombinationstäkt

1:300 000Skala 1

Figur 6:16. Vatten och materialförsörjning. Karta: 20190808, Rickard Linder. 
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Materialförsörjning i planeringen
Framtida behov. I Sverige produceras cirka 9,5 ton 
bal last per invånare och år och i Hylte är motsvarande 
siffra cirka 24 kilo per invånare48. Den stora skill nad-
en beror på att ballast framför allt an vänds till asfalt 
och betong, och som järnvägs maka dam och fyll nads-
material, av vilka behoven är störst där det byggs 
myck et. Enligt huvud scenariot be räk nas Hyltes befolk-
ning öka med cirka 1 000 personer till år 2040, se 
kapi tel 2.2. Om man grovt räknar med att dessa 1000 
per soner ”förbrukar” lika mycket som genomsnitts-
svensken under ett år, motsvarar det ett ökat behov av 
ungefär 390 ton bal last per år i år 2040, dvs 1,5 

48 Avser år 2017, SGU 2018b.

exempel bio filter, i textilier och som isole ringsmaterial. 
Det finns idag en aktiv energitorvtäkt i Hylte, väster 
om Landeryd vid gränsen mot Gislaved, se figur 6:16.

Ny prövningsordning. Från januari 2017 upp hävdes 
torvlagen47, vilket innebär att energitorv täkt er som 
tidigare omfat tades av torvlagen nu istället bli till-
stånds pliktiga enligt miljö balken och miljö prövnings-
förordningen, på samma sätt som torv som används i 
annat syfte. Det tidi gare koncessionssystem et som in-
ne bar att mark kunde tas i anspråk för torv utvin ning 
utan fastig hets ägarens samtycke har tagits bort och 
fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall 
vem som kommer få utvinna torv på deras mark.

47 SFS 1985:620 och SFS 2016:993. 
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Övergripande planeringsinriktning - Vatten- och materialförsörjning
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Var restriktiv mot ny bebyggelse eller andra åtgärder som riskerar att försämra vattenkvalitet eller vattenkvan titet 

inom vattenskyddsområdenas primära och sekundära skyddszoner, samt inom utrednings områden för framtida 
vattenförsörjning.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Vatten- och materialförsörjning
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA MATERIALFÖRSÖRJNING
§	MATERIALFÖRSÖRJNING BEFINTLIG
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G6 VATTENHANTERING: Vattenkvalitet, Dagvattenhantering
§	VATTENSKYDDSOMRÅDE
§	VATTENSKYDDSOMRÅDE UNDER UTREDNING 
§	UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA VATTENFÖRSÖRJNING 

Nationella och mellankommunala intressen - Vatten- och materialförsörjning
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Vatten- och materialförsörjning
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

gånger mer än dag ens produktion i Hylte om 259 
ton49. Efter som utvecklingen går mot färre täkter med 
större pro duktion50 bedöms befintliga täkter kunna 
till  go do se det successivt ökade behovet av ballast i 
kom munen.

Område för materialförsörjning. För framtida behov 
pekas alla nuva rande täkter ut som Utredningsområde 
för framtida mate rial försörj ning i översikts planen, 
utom de två som lig ger i grusförekomster inom Utred-
ningsområden för fram tida vatteförsörjning eftersom 
dessa kan utgöra en risk för framtida vattenförsörj-
ning, se figur 6:16. 

49 SGU 2018b.
50 SGU 2018b.

Materialförsörjningsplan. Ett generellt ökat behov av 
ballast i framtiden kräver att mer material återvinns 
och att lokalisering av täkter och uttag av material 
blir lång siktigt och hållbart i förhållande till andra re-
surser. I en materialförsörjnings plan kan områden 
med logistiska, miljömässiga och geolo giskt goda 
för ut sättningar för ballastproduktion syn liggöras. 
Om be hovet av ballast ökar i närområ det, kan det 
vara av stort värde att i den fortsatta planeringen ta 
fram stra tegisk material försörjningsplan, så att de 
mest läm pa de områden används för framtida täkter. 
Materialförsörjningsplanering är ett sätt att till sam-
mans säkra att framtidens materialförsörjning kan ske 
på ett ändamålsenligt, ekonomiskt och miljömässigt 
uthålligt sätt51.

51 SGU 2018b.



120 (260)

6.3 Teknisk försörjning
Övergripande mål för teknisk försörjning

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030, på ver-
kas den tekniska försörjningen fram för 
allt av mål 6 om att säkerställa tillgång 
till och en hållbar förvaltning av vatten 

och sanitet för alla. Även mål 13 om att vidta ome del-
ba ra åt gärd er för att be käm pa klimat för änd ring arna 
och dess konsekvenser, berör de tekniska försörjnings-
systemen i hög utsträckning.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Den tekniska försörjningen be-
rörs fram för allt av tre av miljö målen: 

Giftfri miljö. Farliga kemiska ämnen i 
produkter, varor och byggnader kan 
hamna i miljön,och tas upp av växter, 
djur och människor. Läckage från av-
loppsledningar och avlopps renings pro-

cesser kan bidra till spridningen av farliga ämnen, lik-
som ut släpp vid avfallshantering. 

Ingen övergödning. Övergödning orsa-
kas av allt för höga halter av kväve och 
fosfor i mark eller vatten. Dessa närings-
ämnen kan hamna i miljön via utsläpp 
från avloppsreningsverk. 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se
2 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

God bebyggd miljö. I miljömålet ingår 
att använda mark, vat ten, energi och 
andra naturresurser på ett effektivt, re-
surs besparande och miljö an passat sätt, 
bland annat en hållbar avfallshantering.

Lokala och regionala mål 
Lokala och regionala mål behandlas under res pektive 
avsnitt nedan.

Vattenhantering
Vattnets kretslopp 
Kretslopp. Vi dricker samma vattenmolekyler som 
dinosaurierna drack och det vatten som vi använder 
i dag är ett lån från kommande generationer. Vattnet 
på jorden för brukas inte, utan lånas, används och 
åter förs till vatt nets kretslopp. Vattnet faller ned som 
neder börd och rinner ut i sjöar och hav eller ner ge-
nom jorden till grundvattnet. Av solens värme duns-
tar vattnet och stiger upp mot him len som vatten-
ånga. Ångan kyls ner och bildar moln med små, små 
vatten droppar som kolliderar och slås samman för att 
till slut falla ner som nederbörd igen. Det vatten som 
ska bli vårt dricksvatten hämtas från en vatten täkt. 
Där efter renas det i ett vattenverk och levereras som 
dricks vatten via ledningsnät till en kran hos an vän da-
ren. Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet via 
avlopps ledningsnät till renings verket. Där renas det 
i flera steg innan vattnet åter läm nas till naturen och 
spolas ut i ett vattendrag eller en sjö.

Näringsämnen. Vattnets kretslopp är nära knutet till 
näringsämnenas kretslopp, och brukar därför kallas 

Figur 6:17. Vattnets kretskopp är nära sammanlänkat med näringskretsloppet. Källa: Svenskt vatten 2017.

Dagvatten

Avloppsverk

Energi
(biogas, el, värme)

Vattenverk
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för det dubbla kretsloppet3. Två näringsämnen som 
avskiljs i reningsverken är fosfor och ofta kväve. Alla 
levan de organismer behöver dessa ämnen men våra 
vatten drag, sjöar och hav mår inte bra av för mycket 
fos for och kväve. Det leder till övergödning och syre-
brist. Reningsverken kan avskilja nästan all fosfor och 
delar av kvävet innan vattnet släpps ut igen. Vid av-
skilj ningen blir de en del av slammet och ett slam av 
god kvalitet kan användas som gödsel på våra åkrar.

Energi. Genom att röta den restprodukt som upp står 
när mull och näringsämnen avskiljs i avlopps re nings-
verket produceras det dels biogas till fordonsbränsle, 
dels en växtnäringsprodukt. Rötning är en natur lig 
process där organiska material bryts ner av mikro or-
ga nismer i en syrefri miljö. Reningsverken har blivit 
så bra på producera biogas från slammet att de till-
sammans är en av landets största biogas pro du center.

Vatten- och avloppssystem
VAförsörj ningen ska vara eko lo giskt, eko no miskt och 
socialt hållbar på lång sikt, oav sett vem som an svarar 
för den. Det innebär en vatten för sörj ningen som är 
robust och uppfyller krav på god dricks vat ten kvalitet 
och att avloppsvatten avleds utan olägen het för män-
nisk ors hälsa eller miljön. Här ingår att till go do se 
behovet av vatten för att dricka och för andra ända-
mål, att avleda och rena avlopps vatten och att av leda 
och om händerta dag vatten och dränerings vat ten så att 
olägen het inte uppstår.4 

1

VA-strategi för Hylte kommun

Framtagen av en arbetsgrupp på samhällsbyggnadskontoret med stöd av LOVA-bidrag från 
Länsstyrelsen i Halland och i samverkan med Naturbruk AB 

Antagen av kommunfullmäktige § 5/16 (2016-03-17)

Hyltes VAplanering. Hylte kommun har 
en rullande plane ring för VA, och följer 
Havs- och vat ten myndighetens plane-
rings modell5. En VA-över sikt har tagits 
fram som underlag, vidare finns VA-
strategi, VA-plan (åtgärdsplan) och en 
dagvattenstrategi.6 Kom mun ens strate-

giska mål för VA-verksam heten 2014 är:7

§	Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om 
sambandet mellan vatten, avlopp och miljö

§	Alla kommuninvånare har en trygg dricksvatten-
försörjning med avseende på kvalitet och kvantitet

§	Allt avloppsvatten i kommunen tas om hand så 
opti malt som möjligt med avseende på hälsa, miljö 
och genomförbarhet. Spillvatten belastar inte reci-
pienter så att deras ekologiska status äventyras

§	Kommunen har en hög servicegrad och ett kost-
nads effektivt utförande av kommunala VA-tjänster

§	Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, 
där rena näringsämnen från avloppsvattnet återförs 
till produktiv mark och övriga tillgängliga resurser 
utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som 
möjligt.

3 Svenskt vatten 2017.
4 Havs och vattenmyndigheten 2014a.
5 Havs och vattenmyndigheten 2014a.
6 VAöversikt, Hylte kommun 2015a, VAstrategi Hylte kommun 2016g, VA
plan Hylte kommun 2016h och dagvattenstrategi Hylte kommun 2017a. 
7 VAstrategi 2016g. 

Verksamhetsområden
Verksamhetsområden för VA. Ett verksamhetsområde 
är det geografiska område inom vilket VA-försörj ning 
har ordnats eller ska ordnas för bebyggelsen inom om-
rå det, enligt lag en om allmänna vattentjänster8. Alla 
tät- och småorter i kommunen, eller drygt 86 procent 
av Hylte borna, är anslut na till kom mu nalt vatten 
och avlopp, se vidare kapitel 6.2 Vatten för sörj ning. 
Huvud man nen an sva rar för ut bygg nad, drift och un-
der håll av led nings nätet inklu sive fasta anlägg ning-
ar, till ex empel av lopps re nings verk och pump sta tion er. 
Kom mun en är huvud man genom sam hälls bygg nads-
nämnd en, och det är kom mun full mäktige som fattar 
beslut om VA-taxor. 

Ansvar. Inom verksamhetsområde ansva rar kommun-
en för VA-försörjningen, me dan ansvaret i övriga 
områden ligger på fastig hets ägaren. Enligt svensk lag9 
krävs all män na VA-anläggningar om VA-försörj ningen 
av häl so- eller miljöskäl måste lösas i ett större sam-
man hang. Med det avses en sam man väg ning av flera 
olika faktorer, till exem pel om det finns kända pro-
blem med vatten för sörj ning en10 i ett om rå de, hur tätt-
bebyggt området är, och om det lig ger i anslut ning till 
känslig eller skydds värd miljö eller ett offent ligt bad.11 
Anläggning kan ske lo kalt eller genom anslut ning till 
ett befintligt verk sam hets om rå de. Hylte kom mun har 
antagit en gene rell rikt linje12 som anger att VA-för sörj-
ningen för be byg gelse grupp om minst 30 hus håll är ett 
kom mu nalt ansvar, och upp till 15 hus håll ett enskilt 
an svar, se figur 6:18. Be byg gel se grupper mellan 16 och 
30 hushåll är nor malt enskilt ansvar om det inte finns 
särskilda skäl. 

Allmänna VA-system
Dricksvatten. Dricksvatten hämtas i vattentäkter, 
renas i vattenverk och leds sedan vidare till användar-
na via dricksvattenledningar i marken. Ledning arna 
för dricks vatten i det all männa nätet är samman lagt 
unge fär 13 mil långa13. I kommunen finns för när va-
rande sex vattenverk och vattnet hämtas från grund-
vat ten, se vidare kapitel 6.2 Vattenförsörjning. En sår-
bar het är läckage i led nings nät et, i nuläget 25 pro-
cent14. Att så mycket av det producerade vattnet läcker 
ut, innebär att mer vatten än nöd vändigt behöver 
tas upp och be hand las. Det finns också risk för lokal 
över svämning och för inläckage av för ore ningar. Arbe-
te med att iden tifiera och åtgärda läckage i led nings-
nätet pågår, en ligt VA-planen. Målet15 är att läckagen 
på de all män na vatten ledningsnäten ska mins ka till 
högst 12 pro cent oredovisat vatten på sikt.

Spillvatten. Spillvatten är allt som spolas ner i våra 
avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon. Det 

8   LAV, SFS 2006:412, se även kapitel 6.2.
9   Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), SFS 2006:412.
10 Problem med kvantitet och/eller kvalitet.
11 VAstrategi, Hylte kommun 2016g.
12 VAstrategi, Hylte kommun 2016g. Gäller även spillvattenansvar, se vidare 
avsnitt Teknisk försörjning längre fram i detta kapitel.
13 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
14 Så kallat oredovisat vatten, år 2015. Hylte kommun 2016g.
15 Enligt VAstrategi, Hylte kommun 2016g.
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kommer från hushåll, kontor, serviceinrättningar och 
mindre industrier. Abonnenterna länkas samman med 
avloppsreningsverken genom avloppsledningsnät som 
för kommunen i sin helhet är drygt 11 mil långa16. I 
det vatten som kommer till reningsverken ingår ibland 
också dagvatten från nederbörd, och dräneringsvatten 
från mark runt husgrunder och annan mark som drä-
ne ras, så kallat ovidkommande vatten. Det är vatten 
som i de flesta fall inte kräver någon rening och där-
med onödigt belastar reningsverkens och pump sta-
tionernas kapacitet. En överbelastning av avlopps sys-
tem en kan leda till att det måste bräddas, vilket kan 
med föra ut läck age av näringsämnen, smittspridning 
och sprid ning av föroreningar. I Hylte är andelen ovid-
kom mande vatten relativt hög, över 60 procent, vil ket 
beror på att det finns flera del områden med oaccep-
tabla till skotts flöden, dels på grund av att dag- och 
dräneringsvatten felaktigt leds till spill vat ten nätet, dels 
för att ledning ar na på flera håll är gamla och otäta17. 
Målet är att denna andel ska minska från nuvarande 
62 procent till under 50 pro cent av den to ta la mängd-
en spill vatten som renas i renings verk en18. Kon ti nuer-
liga mät ningar på in läck age, drä ne rings vatten tillskott 
och neder börds på ver kan görs19 och systematiska åt-
gärder pågår i enlig het med VA-planen20.

Avloppsreningsverk. Rening av avloppsvatten omfattar 
mekanisk, biologisk och kemisk rening av spillvatten 
i olika steg. Det finns för närvarande sju av lopps-
renings verk i kom munen som tar hand om spill vatten 
från avlopps nätet och slam som kommer ifrån tömda 
två- till tre kam mar brunnar. Avlopps re nings verken är 
bygg da för att ta emot och rena spill vatten från hus-
håll, men under vissa förutsätt ningar tas också spill-
vatten från in dust rier och andra verksamheter emot. 
Stora inves te ring ar görs i reningsverken för att klara 
de krav som klimat förändringar, ökade miljö krav 
och föråldrade an lägg ningar ställer. Bland annat har 

16 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
17 VAplan, Hylte kommun 2016h. 
18 50 procent motsvarar riksgenomsnittet 2016. VAstrategi, Hylte kommun 
2016g. 
19 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
20 VAplan, Hylte kommun 2016h. 

ett nytt renings verk invigts i Hyltebruk, liksom en ny 
över förings led ning mellan Torup och Rydöbruk.

Enskilda VA-anläggningar
Enskilda avlopp. Invånare som bor utanför verk sam-
hets område för VA har enskild avlopps anlägg ning, i 
form av gemen sam hets anläggning eller egen för sörj-
ning. Många anordningar är gamla och och har inte 
fullgod rening. Följden blir att ore nat av loppsvatten 
riskerar att förorena grund vatt net samt när lig gande 
sjöar och vattendrag. Totalt beräk nas att de en skilda 
av loppsanordningarna i Sverige står för lika stora ut-
släpp av näringsämnet fosfor som alla kom mu nala 
re nings verk tillsammans21. Hylte har ungefär 2000 
abon nenter med enskil da avloppsanläggningar22. Se 
även avsnitt Enskild vattenförsörjning, i kapitel 6.1 
Vat ten- och materialförsörjning.

Hög skyddsnivå enskilda avlopp. Kommunens rikt-
lin jer för en skilda avlopp23 anger att anslutning till 
kommunalt VA ska ske där så är möjligt. Om det inte 
går ska sam ordnade lösningar eftersträvas för att få 
färre ut släpps punkter. Vidare anges bland annat var 
hög skyddsnivå ska gälla, där det ställs högre krav på 
reningsmetod än traditionell infiltration eller mark-
bädd24. Områden med hög skyddsnivå som anges är, 
se figur 6:22:

§	kommunens vattenskyddsområden
§	områden inom 100 m från strandlinjen vid Fylleån 

och Bolmen
§	skyddsvärda våtmarker
§	naturreservat och Natura 2000 områden

Till områden med hög skyddsnivå kan man överväga 
att lägga till utpekade om rå den för fram tida vatten-
för sörj ning i det fort satta arbetet. Inventeringar av en-
skilda avlopp i kom munen är prio riterade för anlägg-
ningar med olägenhet för människors hälsa, inom om-
rå den med hög skydds nivå och i om råden med an sam-
lingar av hus nära vatten, i nämnd ordning. 

Framtida verksamhetsområden. Kommunen har ett 
planeringsansvar även utanför verksamhetsområdet, 
dels för att göra be dömningar var de naturgivna förut-
sättningarna kan för väntas påverka vatten kva liteten 
negativt, dels för att kunna göra prio ri teringar för 
fram tiden och tidigt identifiera områden med behov 
av allmänna VA-lösningar. Eftersom gräns drag ningen 
mellan kom mu nalt och enskilt ansvar för VA-för sörj-
ning gäller både för existerande bebyg gelse grupp er 
och fram tida, är det viktigt att göra sam lade be döm-
ningar av var, när och i vilken ord ning den all män-
na VA-anlägg ning en behöver byggas ut och var andra 
lösningar är mer lämpliga.25 

21 Riktlinjerna ger vägledning för tillämpning av Naturvårdsverkets allmänna 
råd för små avloppsanläggningar Hylte kommun 2017b.
22 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
23 Hylte kommun 2007c.
24 För att en reningsmetod ska kunna nå upp till hög skyddsnivå, krävs en 
reduktion av BOD7 (syreförbrukande ämnen) på 90 pro cent, fosfor på 90 pro
cent och kväve på 50 pro cent.
25 Havs och vattenmyndigheten 2014a.

Figur 6:18. Hylte kommuns tolkning av gränsdragning mellan 
kommunalt och enskilt ansvar för VAförsörjning, enligt lagen 
om allmänna vttentjänster. Källa: Hylte kommun 2016g.
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Dagvatten
Klimatförändringar. Hantering och avledning av dag-
vatten blir allt viktig are vid planering och byg gan de, 
framför allt beroende på ökade neder börds mängd er 
och stigande nivåer i hav, sjöar och vatten drag. I Hylte 
förväntas den tota la ne der börd en öka med 15-25 pro-
cent till slutet av sek let26, och situationer med extremt 
väder förväntas bli van ligare. Anpassningen till ett för-
änd rat klimat innebär behov av en höjd bered skap för 
öka de mängder dag vatten och snabbare flöden, genom 
hög re grad av för dröjning, bättre rening och förstärkta 
sys tem för avledning. 

Definition. Med dagvatten avses tillfälligt förekom-
man de avrin nande regn- och smältvatten, till fälligt 
fram trängande grundvatten och spolvatten. Dag vatt-
net leds till yt vatten, grundvatten eller till renings verk 
via ledningar, diken eller ytligt på marken. Drä ne rings-
vat ten är vat ten som samlas upp under markytan och 
leds bort, till exempel från husgrunder.

Dagvattenstrategi. Som ett led i kommunens rullande 
VA-planering har en dagvattenstrategi tagits fram27, 
där de dagvattenrelaterade frågorna preciseras.  Den 
föreslår lösningar som:

§	genom lokal infiltration motverkar uppkomsten av 
dagvatten

§	avlastar spillvattennätet från dagvatten
§	förhindrar snabb avrinning, till exempel genom 

fördröjningsdammar
§	minimerar tillförsel av föroreningar till sjöar och 

vattendrag.

Lagtiftning. Enligt miljöbalken räknas dagvatten nor-
malt som avloppsvatten28. Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för tillsynen. I vissa fall, till ex empel om dag-
vattnet leds bort i led ning som inte går till en all män 
spillvattenledning, kan dag vat ten rent juridiskt kom-
ma att betraktas som vat ten verk samhet, vilket också 
kräver tillstånd för vatten verk sam het29. 

Ansvar för dagvatten. Inom kommunalt verksamhets-
område har kommunen ansvar för dagvattenhante-
ring, i övriga områden ligger ansvaret på väg för ening-
ar, dikesföretag, och inom tomt på fastighets äga ren. 
Ansvarsfrågan kan ibland vara svår att reda ut. Det är 
därför viktigt att dagvattensituation och an svars frå-
gor för ny och befintlig bebyggelse utreds i tidiga plan-
skeden, och att detta blir styrande vid loka li se rings- 
och lämplighetsprövning av ny bebyggelse, ge nom för-
hands besked, bygglov och detaljplan. Risken för över-
sväm ningar är ett kriterium för kom mun ens lämp lig-
hets prövning enligt plan- och bygglagen30. 

26 Hylte kommun 2017a.
27 Hylte kommun 2017a.
28 Och ska det därmed ”avledas och renas eller tas om hand på något annat 
sätt så att olägenhet för män nisk ors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål skall lämp liga avlopps anord ning ar eller andra inrättningar ut
föras”, enligt miljöbalken kapitel 8 § 7.
29 Regleras i miljöbalken kapitel 11.
30 PBL kapitel 2 § 3.

Dagvattenledningar. Kommunen har i många områden 
sepa rata ledningar för spillvatten och dag vat ten, men 
fel kopp lingar förekommer och områden finns där dag-
vatten i stor utsträckning leds in i spill vatten nätet31. I 
kommunen finns sammanlagt cirka sju mil dag vatten-
led ningar32. Dagvatten som leds in i spillvattenledning-
ar ökar vattenvolymen i reningsverken och belastar 
led ningsnätet, vilket i sin tur kan medföra kapacitets-
problem vid stora vattenmängder och ökad bräddning 
av avlopps vatten med med följande miljöproblem. Det 
är därför angeläget att komplettera det allmänna led-
ningsnätet med separata dagvattenledningar där detta 
saknas och att minska mängden dagvatten från tomt-
mark. Arbete pågår med att inventera och åtgär da be-
fintl iga fastig heters anslutning till VA-led nings nätet 
och hantering av dagvatten på tomt mark.

Slutna och öppna system. Dagvatten kan hanteras i 
slutna eller öppna system, eller en kombination av 
båda. Sluten dagvattenhantering i rörsystem innebär 
att de processer som finns i natur en inte får samma 
möj ligheter att verka som i ett mer öppet system. Vid 
öppen dagvattenhantering handlar det främst om att 
studera och försöka utnyttja områ dets topografi och 
bio logi för flödesutjämning och rening av vattnet. 
Öppen dagvattenhantering kan rea li se ras genom lokalt 
om händer tagande, för dröj ning nära källan, trög avled-
ning och samlad för dröj ning, se figur 6:19. 

Marken ger förutsättningarna. Hur mycket dagvatten 
som kan infiltreras beror på markens geohydrologiska 
förhållanden. Därför fungerar inte lokalt om hän der-
tagande överallt, exempelvis inte i områden med hög 
grund vattennivå och med jordarter med be gränsad 
infiltra tions kapacitet såsom lerskiktade jordar. I så-
da na områden får man hitta andra lösningar för dag-
vat ten han tering, till exempel en kombination av öpp-
na eller slutna system, såsom fördröjning i sluten tank 
innan avledning till trög avledning och samlad för dröj-
ning i det allmänna VA-systemet. 

Vattenhantering i planeringen
Vattenhanteringen påverkar den fysiska planeringen 
framför allt vid lokalisering och lämplighetsprövning 
av ny bebyg gelse, både nya områden med samman-
häng ande bebyggelse och enstaka nya hus eller till-
bygg nader. Vid denna prövning behöver möjligheten 
att få till stånd hållbara lösningar för dricksvatten, 
spill vatten och dagvattenhantering undersökas, oavsett 
om prövningen sker med detaljplan, förhandsbesked 
eller bygg lov.

Kommunalt VA om möjligt. Ny sammanhängande 
bebyg gelse ska i första hand lokaliseras så att det kan 
anslu tas till ett befintligt verksamhetsområde för VA, i 
and ra hand genom andra gemensamhetslösningar, an-
ting en i kommunal regi eller enskild, beroende på om-
fatt ningen av bebyggelsen. Om det inte är möjligt att 

31 Dagvattenstrategi, Hylte kommun 2017a.
32 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
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anordna gemensamma lösningar, behöver enskilda 
lösningar för dricksvatten och spillvatten anordnas. 

Öppen dagvattenhantering. Dag vatten bör i första 
hand tas om hand i öppna sys tem genom lokalt om-
hän der tagande, för dröj ning nära källan, trög avled-
ning och samlad för dröjning där så är möjligt, i andra 
hand en kom bi nation av öpp na och slutna lösningar. 
Dag vattenhanteringen behöver utfor mas och bebyg gel-
sen höjdsättas så att byggnader, infra struk tur och sam-
hälls funktioner kan hantera extrem neder börd. Flö det 
av dagvatten är dock ojämnt över tid vilket in ne bär att 
sys temet behöver vara flexi belt ut format och di men-
sio neras för såväl låga som höga flöden. För att upp nå 
detta är det viktigt att ställa krav på lokalt om hän der-
tagande och för dröj ning av dag vat ten på tomt mark. 
Se även kapitel 8.2 Klimatrisker och rikt linje G6/Dag-
vat ten hantering i kapitel 11.4 Hänsyn - väg ledning till 
karta 3. 

Känsliga områden. Vid pla ne ring av infilt ration ska 
hän syn tas till vatten skydds om råden och andra om-
råden med hög skyddsnivå33, verksamhet på plats och 
eventuella föroreningar från tidigare mark an vänd ning, 
för att undvika att oönska de ämnen sprids vidare till 
vatten drag eller vatten täkter. I sådana fall kan renings-
steg behövas innan vattnet släpps vidare för infilt ra-
tion eller, i de fall marken inte är lämplig för in filt ra-
tion, fördröjning i form av slutna magasin.

33 Se avsnitt om enskilda VAanläggningar ovan i detta kapitel. 

Dagvattenutredning. För att uppnå en hållbar dagvat-
ten hantering behöver förutsättningarna ut redas tidigt 
i plan pro cess en. Lämplig utformning av dag vatten sys-
tem utgår från områdets läge, höjd för ut sättningar och 
möjlighet att infiltrera dagvatten, vilket kräver ut red-
ning från fall till fall. Översiktliga ut red ningar av geo-
teknik och dag vat ten behöver där för alltid tas fram för 
alla detalj planer och för bygglov där inte detalj plan 
krävs, om detta inte är uppen bart onödigt, se rikt linje 
G6/Dag vat ten hantering.

Befintlig bebyggelse. Det är angeläget att se över dag-
vattenhantering inte bara vid nybyggnation utan ock-
så för befintlig bebyggelse, för att förhindra över sväm-
ning och spridning av föroreningar. Främst hand lar 
det om förebyggande åtgärder inom ramen för VA-
planeringen, såsom att se över dagvattenledningar som 
leder direkt ut i sjöar och vat ten drag, ställa krav på 
viss fördröjning och lo kalt omhändertagande på tomt-
mark, och an ord na trög avledning och samlad för-
dröj ning kan an ordnas på allmän platsmark. Vid hot 
mot vattenstatus eller människors hälsa och säkerhet 
har miljöenheten tillsynsansvar enligt vatten direk tiv-
et och miljö balken34. Däremot finns inget stöd i plan- 
och bygg lagen för krav på åtgärder vid befintlig be-
byggelse. 

34 Miljöbalken kapitel 6. Inom detaljplan klassas dagvatten som 
avloppsvatten.

Figur 6:19. Olika metoder att fördröja och rena dagvattnet i öppna dagvattenlösningar. Källa: Hylte kommun 2017a.

1. Lokalt omhändertagande
Infiltration och fördröjning i gräs, 
grus och makadamfyllningar

Genomsläppliga beläggningar

Vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor

Uppsamling av takvatten

Gröna tak

ÖPPNA DAGVATTENLÖSNINGAR

2. Fördröjning nära källan
Infiltration och fördröjning i gräs, 
grus och makadamfyllningar

Genomsläppliga beläggningar

Växtbäddar och trädgropar

Översvämningsytor

Diken, dammar, våtmarker

3. Trög avledning
Kanaler

Svackdiken

Bäckar och diken

Sekundära avrinningsvägar i grönstråk,
på gång och cykelvägar och på gator

4. Samlad fördröjning
Dammar

Våtmarksområden

Översvämningsytor i parker och
i andra miljöer i landskapet
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Avfallshantering
Hur vi hanterar avfall blir allt mer betydelsefullt för 
en hållbar samhällsutveckling. Kraven på avfalls han te-
ringen ökar, så att det blir så resurseffektivt och miljö-
anpassat som möjligt. De senaste årens ut veck ling mot 
ökad källsortering, producentansvar och förbättring 
av sophämtarnas arbetsmiljö har lett till förändringar 
som påverkat bebyggelsemiljön och har gjort det mer 
komplicerat för boende att lämna sitt avfall.35 

Ansvar. Det är obliga to riskt för hus hål len att sortera 
avfallet och kom mun erna är skyl diga att hämta och 
ta hand om hushålls avfall. När det gäller annat avfall 
ansvarar hushållen för att ta det till de obemannade 
åter vin nings sta tion erna där för pack ningar och tid ning-
ar samlas in av pro ducenterna, eller till kommunens 
åter vin nings cen traler där bland annat farligt avfall och 
grovavfall tas omhand. En del fastighetsägare ord nar 
egen insamling av förpackningar och tidningar för att 
underlätta för de boende.

Miljömål. Som en del av miljömålet God bebyggd 
miljö, formuleras som mål för en hållbar avfalls han te-
ring att: ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, 
enkel att använda för konsumenterna och att avfallet 
före byggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
upp står tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
av fallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras”36. 

Från avfallshantering 
till resurshushållning

Sveriges avfallsplan 2012–2017

RAPPORT 6502  • maj 2012

Nationell avfallsplan och program. Två 
nationella styr dokument finns som väg-
ledning för kommuner, andra myndig-
heter och näringslivet: en nationell av-
falls plan37 och ett avfalls före byggande 
program38. Syftet med den nationella av-
fallsplanen är att styra mot en mer re-

surs effektiv av falls hantering. Priori te rade områden är: 
han tering av avfall inom bygg- och an lägg nings sek-
torn, hus håll ens avfall, resurs hus håll ning i livs medels-
kedjan, av falls be handling, samt illegal export av av-
fall. Det avfallsf örebyggande pro grammets syfte är att 
ge väg ledning så att miljömål uppnås, mindre avfall 
skapas och produkter blir gift fria. Styrdokument hål-
ler på att uppdateras inför år 2018. 

Avfallsplan 
Hylte kommun

Antagen 2010

Kommunal avfallsplan39. Syftet med den 
kommunala avfalls plan en är att identi-
fiera mål för avfalls han te ringen som 
stäm mer överens med sam hällets över-
gripande mål och att styra avfalls hante-
ringen i kom munen så att en hållbar ut-
veckling främjas. I avfalls planen redo-

visas ett antal mål med till hörande strate gier och åt-
gärds punkter för målens genom förande. Den ska föl-
jas upp årligen i samband med kommunens mål- och 
resultat plan. 

35 Boverket 2011f.
36 Miljömål.se, NVV 2017.
37 Nationell av falls plan 20122017, Naturvårdsverket 2012b.
38 Avfalls före byggande program 20142017, Naturvårdsverket 2015b.
39 Hylte kommun 2010a.

Avfallshierarki
Avfallshierarki. Inom EU används en avfallshierarki 
för att minska de negativa konsekvenser avfallet har 
på miljön under hela sin livscykel. Den innebär att 
upp komsten av av fall i första hand ska förebyggas. Är 
det inte möjligt ska avfallet förberedas för åter an vänd-
ning, material återvinnas eller energi utvinnas, och först 
i sista hand deponeras på ett säkert sätt.

Mindre avfall. Avfallsmängderna i Sverige har hittills 
ökat i takt med den ekonomiska utvecklingen, men 
ökar nu långsammare eftersom vi blir allt bättre på 
återvinning. Mängden hushållsavfall som behandlas 
i Sverige är cirka 477 kilo per person och år. För att 
generellt minska avfallsmängderna krävs för bättrade 
pro duk tions me toder men också förändrade kon sum-
tions mönster, till exempel ökad insamlingen av kläder, 
möbler och andra saker för åter användning40. I Hylte 
är avfalls mängd en per person lägre, men ambi tionen 
är att den ska minska ytterligare, framför allt med 
hjälp av avfallstaxan och intensifierat infor mations-
arbete41. 

Återvinning. Åter vinning kan ske genom att materialet 
eller energin återvinns eller att näringsämnena går in 
i ett kretslopp. I kommunen42 finns drygt tio obe man-
nade återvinnings stationer (miljöstationer) där hus-
hål len kan lämna tidningar och förpackningar för ma-
te rial återvinning. Det finns också en ny återvinnings-
cent ral i an slut ning till deponin söder om Hyltebruk, 
där återvinningsbart grovavfall, trädgårds av fall, icke 
bränn bara fraktioner och farligt avfall kan lämnas. 
Den invigdes 2012, och har bra till gänglighet för be-
sökare och för transporter med farligt gods. I Hylte 
finns 15 hämtningsområden där sop bilen häm tar hus-
hållsavfall på bestämda dagar. Hus hålls avfall som blir 
över efter källsortering hämtas vid fastig het en och går 
till förbränning för energi ut vin ning. Andelen material 
som åter vinns, mängden mat avfall som går till pro -
duk tion av biogas och kom pos tering och ut sorte ring en 
av miljöfarligt avfall ska öka enligt avfalls planen. 

Aktiv deponi. To talt sett har mängden avfall i Sve rige 
som åter vinns på något sätt, ökat från 60 procent till 
99 pro cent sedan 1975. Av den totala mängden hus-
hålls avfall i Sve rige går endast 0,8 procent till depo-
ni, öv rigt används för åter vinning och energi ut vin-
ning.43 I Hyl te finns en deponi strax sö der om Hylte-
bruk. Hushållsavfall körs via kom pri me rings an lägg-
ning vid deponin till en sop för brän nings an lägg ning i 
Halmstad. Ambitionen är att andelen av fall som de-
po neras ska minska framföra allt genom ökad ut sor-
tering och återvinning av hus håll ens bygg av fall. År 
2008 utökades den kom mun ala depo nin, och be räk-
nas räcka i 70-80 år44. Utöver hus hålls avfall och av-
fall från bygg verk samheter, depo ne ras större mängd  er 
aska och annat avfall från verk sam heter i kom muner. 

40 Boverket 2011f.
41 381 kilo per person år 2008. Avfallsplan, Hylte kommun 2010a.
42 I alla tätorter samt Drängsered och Långaryd.
 43 Avfall Sverige 2017a.
44 Beräkning enligt avfallsplan, Hylte kommun 2010a.
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Denna del av deponin endast be räk nas räcka till år 
2022-202445.

Gamla deponier. Utöver den aktiva deponin finns tolv 
nedlagda deponier i kommunen.46 Gamla av slutade 
och ned lagda deponier är i många fall en stor risk för 
lång siktig yt- och grundvat ten på verkan, se vidare i 
kapitel 8.2 Miljörisker.

Avfallshantering i planeringen
Avfallshanteringen påverkar den fy siska planeringen 
på flera sätt. Det handlar om ut rym me för och skydds-
avstånd till platser för åter vin ning och deponi, om 
plats för sopbilar att komma fram och vända på, och 
om till gängligheten till insam lings system för avfall 
så att det blir enklare att åter vinna avfall. Efter som 
kraven på sop sortering i hem men ökat, tar av falls han-
te ringen också större plats i bostäderna.

Utrymmesbehov. Åter vin nings centralen är nyanlagd 
och bedöms inte vara i behov av ytterligare ytor under 
överskådlig tid47. På grund av hårdare regler för depo-
nering48 ökar förbränningen i avfallsanläggningar och 
av fallsmängder som behandlas på deponi minskar 
kraf tigt. Den kommunala deponin är därför under 
avveckling. I samband med att den enskilda delen av 
depo nin tas över av privat aktör år 2021 kommer 
kom munen behöva komplettera återvinningscentralen 
med en ny omlastningsyta för avfallshantering.  

Lokalisering av framtida deponi. För den enskilda de-
ponin bedöms en ut ökning bli aktu ell inom plan pe ri-
od en. Då en utökning av det enskilda deponiområdet 
på nuvarande plats be dömts som prob lematisk, har 
en lokaliserings utred ning49 tagits fram för deponering 
av fram för allt aska. Den identi fierar elva alternativa 
platser50, med hänsyn till lagkrav och mot stående in-
tres sen så som skyddsavstånd mot be byg gel se, vatten-
skydd, riks intressen51, natur reservat, Natura 2000-om-
råden. nyck el biotoper och värdefulla våt mark  er. Tre 
av dessa be rör utredningsområden för fram tida vatten-
för sörj ning, se kapitel 6.2 avsnitt Vat ten för sörj ning, 
och be döms där för som olämpliga. Åtta områden 
återstår som möjliga om råden att utre da vidare för 
eventuell depo ni verksamhet, och pekas ut som Utred-
ningsområde framtida deponi i översikts planen, med 
tillhörande Bedömningszon deponi, se Karta 2 - An-
vänd ning och Karta 3B - Hänsyn. 

Utredningsavstånd återvinningscentral och miljö sta
tioner. Påverkan från åter vin ningscentraler handlar i 
första hand om buller påverkan när material ska han-
teras och transporteras till och från anläggningarna. 
Hur stor buller påverkan blir beror på för ut sättning ar-
na på platsen. Idag finns inga gene rella skydds av stånd, 
men äldre rikt värden för skydds av stånd52 anger 200 

45 Lokaliseringsutredning, Hylte kommun 2015b.
46 Dessa har riskklass 24. Riskklassificeringen utfördes 1983–1985 enligt 
avfallsplanen, Hylte kommun 2010a.
47 Uppgift av VA och renhållningschef Carolina Storberg, 20170407.
48 Förordning om deponering av avfall, SFS 2001:512.
49 Lokaliseringsutredning, Hylte kommun 2015b.
50 Områden på minst 20 hektar.
51 Riksintressen för natur, kultur, fiske eller friluftsliv.
52 Boverket 2004a.

Figur 6:20. Det svenska stamnätet för gas i Skåne och Västsverige. 
Källa: Swedegas 2015.

me ter som lämpligt skydds av stånd från anläggningar 
som mellanlagrar farligt avfall (återvinningscentral) 
och 50 meter från miljö stationer. Dessa används som 
utred ningsavstånd i över siktsplanen. Om buller skydd i 
form av plank eller ve ge tation an vänds, bör avstånden 
kunna minskas efter genomförd bullerutredning, utan 
att verk sam het er na blir störande för om gi vande be-
byggelse. Se även kapitel 8.1 och 10.3.

Utredningsavstånd aktiv deponi. Eftersom depone-
rings verk sam het kan ge upphov till buller och emis-
sion er av damm, gas och lakvatten och viss risk för 
brand finns, behöver det finnas en buffertzon mellan 
de poni och annan bebyggelse. Detta skydds om råde 
beror på deponins storlek, vilken verksamhet som be-
drivs och lokala förutsättningar så som för härsk ande 
vindriktning och topografi. Enligt äldre rikt linjer53 
bör avståndet mellan bebyg gelse och avfalls an lägg-
ning vara minst 500 meter, vilket används som ut red-
ningsavstånd i över siktsplanen. Inom detta område 
bör inte känslig bebyggelse såsom bostäder, skolor, 
förskolor och vårdanläggningar placeras.

Sopbilar. Olyckor med sopbilar som backar sker unge-
fär 15-20 gånger per år i Sverige.54 En vanlig orsak är 
att sop bilar måste backa när avfall hämtas på åter-
vänds gränd er som är så smala att det inte går att vän-
da. För att undvika olyckor med backande sop bilar 
ska ny be byg gelse planeras utan åter vändsgator eller 
med till räck ligt stora vänd platser. Befintlig be byg gel-
se måste också ha fri hämtningsväg för att sopbilen 

53 Boverket 2004a.
54 Avfall Sverige m.fl. 2017a.
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ÖVERSIKTSPLAN	
	
Utredningsavstånd	
400	kV	–	200	m	
220	kV	–	100	m	
70-130	kV	–	70	m	
	
Minsta	avstånd	
400	kV	–	140	m	
220	kV	–	70	m	
70-130	kV	–	50	m	

Utställningshandling:	130	ist	f	140	m	+	underlagsbild	366	ist	f	72	dpi!		
Figur 6:21. Relationen mellan magnetfält och avstånd för olika typer av kraftledningar, kompletterad med de utrednings avstånd och 
rekommenderade minimiavstånd till bebyggelse där människor vistas varaktigt. Dessa ska ses som översiktliga bedömingar. Den faktiska 
påverkan beror på olika faktorer och behöver mätas från fall till fall. Bearbetning av: Svens ka kraftnät 2016.

ska kunna köra fram till fastigheten, i enlig het med 
anvisningar på kommunens hemsida55. 

Tillgänglighet till insamlingssystem. Tillgängligheten 
till insamlingssystem behöver vara god för att det ska 
vara lätt att sortera och hantera avfall på ett miljö-
riktigt sätt. Utöver kommunens kontinuerliga arbete 
med att öka tillgängligheten till miljöstationer med 
mera, be höver tillgänglighet till insamlingssystem be-
handlas vid arbete med detaljplaner och bygglov.

Gas- och kraftledningsnät
Gasledning
Stamnät för gas. Genom kommunen går en gasledning 
som ingår i det svenska stamnätet, se figur 6:20. Det 
används framför allt för naturgas som ut görs av metan 
och utvinns från källor på land eller på havs bot ten. 
Bio gas kan blandas med naturgas och trans porteras i 
samma gasnät. Den består också av metan, men bil-
das organiskt genom rötning av till ex em pel matavfall 
se vidare kapitel 6.1 avsnitt Biogas. Nära stam nätet 
för gas har landets två största bio gas anlägg ningar56 
byggts. I gasnätet kan stora mängder energi överföras 
till relativt låga kostnader. Led ning ar na kan bilda re-
gio nala gasnät som kan ta emot förny bara biogas från 
lokala leverantörer. Längs gas nätet kan tank ställen för 
fordonsgas byggas, och in dust ri er och kraft värmeverk 
kan anslutas direkt till gas nätet och trans porter av 
energi på väg därigenom mini meras.

55 Hylte kommun 2017c.
56 GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Trelleborg.

Gasledning. Gasledningen genom kommunen är en så 
kallad transmissionledning, det vill säga en ledning för 
naturgas som inte tryckreducerats i en mät- och regler-
station. Efter tryckreducering kallas ledningen för dist-
ri butionsledning. Eftersom naturgas räknas som en 
brand farlig och explosiv vara finns före skrift er om ut-
formning av och skyddsavstånd till led nings system för 
naturgas57. Transmissionsledningen för gas utgör inte 
riksintresse.

Elsystem och kraftledningar
Transmissionsnät för el. Trans missionsnätet överför 
el från kraftprodu centerna till distri butionsnätet och 
konsumenterna. Transmis sions nätet som ägs av staten 
genom Svenska Kraftnät har spän nings nivåer mellan 
220 och 400 kilovolt (kV) och täcker i prin cip hela 
Sverige. Till trans missionsnätet hör även trans for ma-
tor- och kopp lingsstationer som behövs för att knyta 
samman nätet och sänka spänningsnivåerna. En led-
ningsgata med 400 kV-ledningar passerar i ett nord-
sydligt stråk ge nom västra delen av Hylte kommun, 
se figur 6:22. En större kopp lingsstation finns vid Hä-
rads bo. Trans missionsnätet för el utgör för när varande 
inte riksintresse, men utredning om detta pågår58.

Regionala och lokala elnät. Regionnäten är en länk 
mel  lan stam nätet med höga spänningsnivåer och 
lokal näten med lägre spän ning . Spännings nivån i re-

57 MSB 2009a.
58 Utredning pågår om transmissionsnätets mark och vatten anspråk för 
riksintresseanspråk inom total för svar ets civila del, och både Energi myndig het en 
och MSB prioriterar prio ri te rar frågan om riksintressen och energiförsörjning 
under 2019, se yttrande från Svenska kraftnät i Hylte kommun 2019a.
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gion näten varierar mellan 40 och 130 kV. I kom mun-
en finns ett antal kraftledningar i regionnätet som för-
sör  jer tätorter, energikrävande industrier och som 
pas  se rar till omgivande kommuner, se figur 6:22. De 
lokala näten överför el till användarna inom ett visst 
område, och har en spänning på 40 kV eller mindre. 

Elsystemets behov och utmaningar. Transmissionsnäts-
an lägg ning arna är av central betydelse både för den 
regionala och för den natio nella elförsörjningen och 
möjliggör elhandel med grannländerna. Eftersom 
sam hället går mot en ökad elektrifiering och energi-
användning bör man utgå ifrån att det kommer att 
upp stå behov av fler transmissionsnätsanlägg ning ar i 
fram tiden. För att säkerställa eltillgången till exem pel-
vis kom mande bostadsområden, industrier eller infra-
struktur projekt krävs planering för kommande effekt-
behov och tidig kon takt med berörda myndigheter. 
Det tar tio till femton år att planera, söka till stånd 
för och anlägga trans mis sionsnäts anlägg ning ar, och 
kostnaderna är höga. Det är därför viktigt att sam-

verka med de lokala elnäts bolag en för att arbe ta fram 
långsiktiga pro gnos under lag för fram tida elbehov.

Gas- och kraftledningsnät i planeringen
Utredningsområde transmissionsnät. En av de två 400- 
kilovoltsledningar som går genom de östra delarna av 
kommunen59 behöver ersättas för att fortsatt kunna 
leverera en trygg elförsörjning till södra Sverige. För-
ny el sen görs genom att en ny 400 kV luft ledning byggs 
mellan stationerna nära dagens sträckning60. Sam bygg-
da delar kommer att byggas isär och avståndet mellan 
ledningarna behöver breddas för att öka leverans-
säker heten. När den nya led ning en är färdig byggd och 
tagen i drift, vilket beräknas ske 2028, kan den gamla 
led ningen rivas. Hur bred den gemensamma lednings-
gatan för de parallellgående ledningarna kommer att 
bli är för tidigt att säga, men ambitionen från Svenska 

59 Mellan stationerna Horred i Marks kommun och Breared i halmstads 
kommun.
60 Beslut om östra korridoren togs i maj 2019, se.svk.se/natutveckling/
stamnatsprojekt/horredbreared/nyttomhorredbreared/denostrakorridor
valjforfortsattutredning/.
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Figur 6:22. Teknisk försörjning Karta: 20191018, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson. 
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kraftnäts sida är att minimera markanspråket. I över-
sikts planen redovisas utredningskorridoren som Ut-
red ningsområde transmissionsnät, se figur 6:22. 

Utredningsavstånd gasledningar. I närheten av gas-
led ning och tillhörande anläggningar finns risk för 
brand och explosion, varför skyddsavstånd till omgi-
vande be byg gelse behövs. Detta regleras i sär skilda 
skydds föreskrifter61. Utanför tätbebyggt område ska 
avståndet mellan gasledning i mark och område med 
förväntade gräv nings aktiviteter vara minst 25 meter, 
och avståndet till brand- eller explo sions farlig industri 
minst 50 meter. Inom tät be byggt område får avståndet 
till gasledning i mark aldrig vara kortare än 16 meter. 
Inom 200 meter om ömse sidor om gasled ning och till-
hörande tekniska anläggningar, finns en zonindelning 
med olika skyddskrav beroende på antal bostäder eller 
lokaler där det kan antas vistas många människor 
inom området. I översiktsplanen pekas detta område 
ut som Bedömningszon gasledning, se figur 8:11.

Utredningsavstånd kraftledningar. Skyddsavstånd 
kring kraftledningar regleras av starkströms före skrift-
er62 som anger skydds avstånd för anlägg nings säker het. 
Dessutom ska försiktighetsprincipen tilläm pas vid pla-
ne ring och byggande i närheten av större kraft led ning-
ar, på grund av möjlig påverkan av elektromagne tiska 
kraftfält, se vidare kapitel 8.2 Miljörisker. Kring en 

61 Föreskrifter om ledningssystem för naturgas, MSB 2009a.
62 Starkströmsföreskrifter, Elsäkerhetsverket 2008.

Övergripande planeringsinriktning - Teknisk försörjning
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens intentioner 
ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Verka för att kommunala eller gemensamma lösningar för vatten och avloppsförsörjning används där så är möjligt. 
§	Minska belastningen på det allmänna ledningsnätet genom att utöka användningen av i första hand öppna system 

för dagvattenhantering, i andra hand en kom bi nation av öpp na och slutna lösningar för att fördröja dagvatten.
§	Uppmärksamma dagvattensituation och ansvarsfrågor i tidiga planeringsskeden för att undvika framtida problem. 

Ta alltid fram dagvattenutredning vid detaljplanering om det inte är uppenbart onödigt, och vid förhandsbesked 
och/eller bygglov där så krävs. 

§	Planera ny be byggelse utan åter vändsgator eller med en till räck ligt stor vänd plats, för att undvika olyckor med 
backande sop bilar.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Teknisk försörjning
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA DEPONI
§	DEPONI BEFINTLIG
§	AVFALLSHANTERING BEFINTLIG
§	HÖG SKYDDSNIVÅ ENSKILDA AVLOPP
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G6 VATTENHANTERING: Enskilda VAanläggningar, Dagvatten hantering 
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Höga objekt, Bebyggelse nära elanläggning 

Nationella och mellankommunala intressen - Teknisk försörjning
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Teknisk försörjning
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Gasledning

Kraftledning transmissionsnät

Regionledning

Fördelningsstation

Utredningsområde transmissionsnät

luft ledning för växelström finns ett elektriskt och ett 
magnetiskt fält. Spänningen mellan faserna (linorna) 
och marken ger upphov till det elektriska fältet, och 
strömmen ger upphov till det magnetiska fältet. Det 
finns inga gränsvärden för elektromagnetiska fält, 
men enligt den magnetfältspolicy som används idag63 
bör magnet fält en normalt inte överstiga 0,4 mikro-
tesla där män niskor varaktigt vistas. För att ta höjd 
för den stora osäkerheten som råder när det gäller 
magnetfältens på verkan på människor, används i över-
siktsplanen 0,1 mik ro tesla för att iden tifiera utred-
nings avstånd för att sä ker ställa maximala på ver kan 
från elektromagnetiska fält enligt aktuella re kom men-
dationer och/eller föreskrifter64. Som minsta re kom-
menderade avstånd för bebyggelse där människor 
vistas varaktigt används 0,2 mik rotesla, se figur 6:21, 
men i prak tiken finns inget linjärt samband mellan 
magnetfält och avstånd efter som magnetfältet beror på 
flera faktorer, till exempel ledningens årsmedelström, 
fas linornas höjd ovan mark en och faslinornas place-
ring i förhållande till var andra. Lämplig lokalise ring 
av bebyggelse behöver där för beräknas från fall till 
fall. Det ska göras inom 200, 100 res pek tive 70 meter 
om kraftledning, det vill säga inom ut pekade Be döm-
nings zon kraftledning, se figur 8:2 och kapitel 11.4 
Hänsyn - vägledning till karta 3.

63 Magnetfältspolicy, Svenska kraftnät 2016.
64 Dessa kan komma att förändras över tid. För närvarande används Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy, 
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Vare. Foto: Kulturmiljö program, Tyréns/KMV Forum 2019.
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7. Levande natur- och kulturmiljöer

7.1 Kulturmiljö
En levande kulturmiljö
Historien runt omkring oss. En plats är nästan aldrig 
ett oskrivet blad. Över allt finns någonting som be rät-
tar om samhälls utvecklingen och historien. Varje tids-
period har satt sitt avtryck i landskapet och och är en 
del av den kul turmiljö vi lever i. Det är inte bara de 
äldsta och mest utsmyckade byggnaderna och mil jö-
erna som är vik tiga att värna. Även yngre hus eller till 
synes oan sen liga byggnader kan ha uttryck, karaktär, 
material och arkitektoniska kvalitéer som är viktiga 
för hel hets miljön. 

Kulturarvet tillhör alla och är en del av den verklighet 
vi lever i och ger perspektiv på vår historia. Med kul-
tur miljö menas de av tryck och spår som människan 
gjort, som berättar om de män niskor som levt före oss 
och om hur dagens sam hälle vuxit fram. Samhällsför -
ändringar och män nisk ors livsvillkor och levnadssätt 
under olika tider kan föl jas i landskapets fysiska struk-
turer och sam band. Det kan gälla allt från en skil da 
bygg nad er till stora land skaps avsnitt, och kan tids-
mäs sigt spänna över allt från förhistoriska läm ningar 
till dagens be byg gel se miljöer. Kulturmiljön bidrar till 
en stimu le ran de livs miljö och är en viktig resurs för 
rekrea tion, fri lufts liv, turism- och besöks näring samt 
lokal och re gi o nal tillväxt.

Gemensamt ansvar. Kulturmiljölagens första paragraf 
anger att ”Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vår da vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla”. Medborgarnas engagemang och delaktighet är 
vik tiga förutsättningar för att kulturarvet ska leva vi-
da re och utvecklas. Såväl enskilda som myndigheter 
har ansvar och ska visa hänsyn och aktsamhet. I plan- 
och bygglagen ställs till exempel krav på att fas tig-
hets ägaren ska underhålla sin fastighet och visa var-
sam het och hänsyn till kulturhistoriska värden, vil ket 
gäller all tid, oavsett om en åtgärd är bygglovspliktig 
eller inte.

Kulturmiljön som resurs. Kulturarvet är inte bara 
värde fullt i sig, som ett avtryck av sin tid och vår his-
toria, utan är också en viktig resurs för boende och be-
sökare, och för att utveckla den lokala kulturen och 
företag samheten. Genom att satsa på utveckling av 
kul tur miljön som en del av vår samtid, kan den bli ett 
ännu tydligare kännetecken för Hylte, och en del av 
attrak tionskraft och tillväxt i kommunen. 

Övergripande mål för kulturmiljön
Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling på ver kas kulturmiljö-
arbetet fram för allt av: Mål 11 om att 
göra stä der och samhäl len inkluderande, 
och hållbara, bland annat ge nom att 

skydda kul turarv och för bätt ra förut sätt ningarna för 
en delta gan de baserad, integrerad och håll bar plane-
ring och förvalt ning av bebyggelse miljöer.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Kulturmiljön be rörs fram för allt 
av följande fyra miljömål:

Levande sjöar och vatten drag. Eftersom 
människor i alla tider levt intill och fär-
dats längs vatten, finns oftast rikligt med 
vär de ful la kulturminnen kring sjöar och 
vat ten drag, vilka behöver för valtas till-

sam mans med andra vattenanknutna vär den, så att de 
kan upp levas även av framtida generationer.

Levande skogar. Skogens utseende och 
vilka träd som dominerar påverkas av 
vårt klimat och vår historia. I skog en 
finns också värdefulla historiska spår av 
vår kulturhistoria i form av fornläm-

ning ar, fossila åkrar, odlingsrösen, åkerstrukturer med 
mera. Både skogs bruk och annan exploatering av skog 
be höver utvecklas så att skog ens kul tur värden och 
andra värden bevaras och ut vecklas.

Ett rikt odlingslandskap. Od lings land-
skapet är ett resultat av hur det har bru-
kats av människan under flera tusen år, 
till exempel slåtter- och be tes mark er och 
i åker- och vägrenar, åker holmar, våt-

mark er och andra småbiotoper. Många av dessa miljö-
er och äldre jordbruksbyggnader har ock så kultur his-
toriska värden eftersom de ger en bild av hur våra för-
fäder levde och brukade odlings land skap et. Både jord-
bruk och annan exploatering av od lingsmark behöver 
han te ras så att dessa värden bevaras och utvecklas. 

God bebyggd miljö. Många faktorer 
sam verkar för utvecklingen av goda livs-
miljöer, bland annat att man kan iden ti-
fiera sig med miljön och kan för stå dess 
konti nuitet och sammanhang. De flesta 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Proposition 2004/05:150. 

Hylte är rik på natur och kulturmiljöer, värdefulla för friluftslivet, besöksnäringen, den biolo
giska mångfalden, klimatregleringen och för identiteten och vår förståelse av sammanhang. 
Här finns de öppna dalgångarna, de djupa skogarna, de småskaliga sjö och odlingslandskapen 
och de varierade bebyggelsemiljöerna. Översiktsplanen fokuserar på hur vi kan värna och ut
veckla dessa värden så att de blir en tillgång för attraktiviteten och hållbarheten.
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byggda miljöer har växt fram under lång tid och bär 
spår av hur man levde och verkade i det förflutna. 
Des sa värden behö ver bevaras och utvecklas, samtidigt 
som bebyg gelsen förändras och växer i takt med tiden.
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för 
kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljö-
området. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner 
och landsting. 

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. och följdändringar i andra lagar.  

Lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. I lagens inledande bestäm-
melser tydliggörs lagens syfte och termen kulturminnesvård ersätts av 
den modernare termen kulturmiljöarbete. Språket meänkieli ska om-
nämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed.  

I lagen införs ett förtydligande som innebär att en lämning som kan 
antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller 
senare inte omfattas av den allmänna definitionen av fornlämnings-
begreppet. Länsstyrelsen föreslås dock genom beslut i det enskilda fallet 
få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  

Även hundraårsgränsen för fornfynd, som påträffas under andra 
omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med denna 
(s.k. lösfynd), ersätts med ett krav på att föremålet ska kunna antas vara 
från tiden före 1850.  

Regelverket om metallsökare förtydligas så att det står i överens-
stämmelse med EU-rätten och samtidigt ger skydd för kulturarvet.  

Det s.k. märklighetsrekvisitet, kvalifikationsgrunden för byggnads-
minnesförklaring, ersätts av ett krav på att byggnaden, antingen enskilt 

De kulturpolitiska målen3. De nationella 
mål en för kultur mil jöarbetet gäller sedan 
2014. Målen ska vara väg  ledande för 
kulturmiljöarbetet på re gi onal och kom-
munal nivå. Syftet med mål en är att kul-
tur miljöarbetet ska främ ja ökad livs kva-
litet och huma nistiska perspektiv. En 

för skjutning har skett från bevarande till att bid ra till 
en hållbar samhälls utveck ling. Kultur miljö arbe tet ska 
främja: 

§	Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur-
miljöer som bevaras, används och utvecklas

§	Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möj lighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön

§	Ett inkluderande samhälle med kulturmiljö som ge-
mensam källa till kunskap, bildning och upp levelser

§	En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som 
innebär att kulturmiljön tas till vara i samhälls ut-
vecklingen.

ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-03-14 § 20

KULTURMILJÖPROGRAM
FÖR HYLTE KOMMUN

Kulturmiljöprogram4. Ett nytt kultur-
miljöprogram har tagits fram som ska 
ersätta det äldre Bygd att be vara5. I det 
nya kul turmiljöprogrammet tydlig görs 

land skap ets och be byg gelsens kulturvärden, och ana-
lyseras i ett större per spektiv. Det fokuserar på mil jöer 
och kul tur historiska sam man hang, snarare än på en-
skilda bygg nader och objekt. 

3 Proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald.
4 Tyréns/KMV Forum 2019.
5 Hylte kommun 1990b.

Skydd av kulturmiljö
Plan- och bygglagen
Förbud mot förvanskning6. En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Vid be-
slut om bygglov behöver samhällsbyggnadsnämnden 
ta ställning i varje enskilt fall om byggnaden har så da-
na värden att den anses vara särskilt värdefull. Bygg-
nad med klass A eller B i den halländska be byg gelse in-
venteringen bör alltid föranleda förbud mot för vansk-
ning, men även klass C, utpekande i kultur miljö pro-
gram, bevarandeprogram eller på annat sätt identi fie-
rade värden kan vara skäl för förvansknings förbud. 
Se riktlnje G4/Förvanskningsförbud i kapi tel 11.4 
Hänsyn - väg led ning till karta 3.

Underhåll och varsamhet7. Byggnader ska vårdas och 
underhållas med anpassning till omgivningens karak-
tär och byggnadsverkets värde från historisk, kultur-
historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Änd-
ring av byggnad ska utföras varsamt så att bygg nad-
ens karaktärsdrag beaktas och dess värden tas till 
vara. Dessa generella underhålls- och var sam hetskrav 
gäl ler all bebyggelse, även sådan som inte är särskilt 
skyddad. Se riktlnje G4/Varsamhet i kapi tel 11.4 
Hänsyn - väg led ning till karta 3.

Detaljplan och områdesbestämmelser. Det generella 
varsamhetskravet gäller all bebyggelse. Kommunen 
kan även långsiktigt reglera utformning av bebyggelse 
i detaljplan eller områdes be stäm mel ser, med hjälp av 
till exempel utformningsbestämmelser, rivnings förbud 
eller andra skydds- och varsam hets bestämmelser, 
vilket gjorts i till exempel Kanalstaden i Hylte bruk och 
i Rydö bruk. Med beteckning ”k” kan man tydliggöra 

6 Plan och bygglagen kapitel 8 § 13.
7 Plan och bygglagen kapitel 8 § 14 och 17.

Figur 7:1. Två byggnadsminnen i Hylte kommun: Brunnsbacka sågkvarn till vänster och Rydöbruks missionshus till höger. Foton: Kulturmiljö
program, Tyréns/KMV Forum 2019.



134 (260)

§	Landeryds kyrka 
§	Långaryds kyrka 
§	Mjälahults kapell 
§	Rydöbruks kapell
§	Södra Unnaryds kyrka
§	Torups kyrka 

Skyddet innebär i korthet att kyrko mil jö er nas kultur-
his toriska värde ska beva ras. Om för änd ring sker ska 
den göras utan att de kultur histo ris ka vär dena mins-
kar och tillstånd måste sökas hos läns sty relsen. Till-
stånds plikten omfattar även kyrkornas in te riör er och 
kyrk liga inventarier. Se riktlnje G4/Kyrkligt kultur-
minne i kapi tel 11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3.

Miljöbalken
Riksintressen för kulturmiljövård. Gemensamt för de 
riksintressanta kulturmiljöerna är att de kultur histo-
riska värdena ska vara vägledande för ut veck lingen, 
men de är inte områdesskydd på samma sätt som 
bygg nads minnen, kulturreservat eller kultur miljöer 
med om rå des bestäm melser.12 De kan också skilja sig 
åt genom att de tål förändringsåtgärder i olika stor ut-
sträck  ning. Det finns sex utpekade riks in tres se om rå-
den för kultur  miljövård i Hylte kommun, se figur 7:3 
och kapitel 9.1 Riksintressen.

§	Ry (N 23) 
§	Landeryd (N 24) 
§	Jälluntofta (N 25) 
§	Rydöbruk (N 26) 
§	Ödegärdet (N 27)
§	Femsjö (N 28) 

Värdebeskrivningar för riksintresse områ dena finns 
i kapitel 9.1 Riksintressen. Områden av riksintresse 
ska så långt som möjligt skydd as mot åtgärder som 
påtagligt kan skada kultur miljön. Om ett riks int res-
se står i konflikt med ett an nat allmänt intresse ska 
riks intresset generellt ges före träde efter som det väger 
tyngre än allmänna loka la intres sen.

Kulturreservat. I ett kulturreservat kan hela områdets 
natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas, in-
klu sive byggnader, anläggningar, lämningar, marker 
och vissa fall även verksamheter, kunskaper och tradi-
tioner. I Hylte kommun finns inget kulturreservat.

Kulturhistoriska inventeringar, 
bevarandeplaner och program
Bebyggelseinventering 
Kulturhistoriskt värde full be byggelse. I Hylte finns 
976 byggnader som registerats i den läns täckande in-
venteringen av kulturhistoriskt värde full be byggelse. 
Det är en högre andel än i övriga kom mun er i länet 
vilket visar att det finns ovanligt mycket väl be varad 
och intressant bebyggelse i kommunen. 

Klassificering. Syftet med inventeringen är att bebyg-
gelsens kultur vär den ska kunna säkerställas i plane-
ringen. Bebyg gel sen är indelad i tre klasser, varav de 

12 Riksantikvarieämbetet 2014.

de karak tärsdrag och vär den hos byggnaden som var-
sam het en speciellt ska in rik tas på, och med beteck-
ningen ”q” precisera vad för vansk nings för budet inne-
bär för en skilda särskilt värdefulla bygg nader. Reg le-
ring i detaljplan eller områdes be stäm mel ser ska i förs-
ta hand vara ett stöd för att kunna genomföra för änd-
ringar som res pek te rar, förmedlar och för stärker de 
kultur his toriska värdena, samtidigt som be byg gel sen 
kan användas och utvecklas för sitt ända mål.

Kulturmiljölagen
Fornlämningar. En fornlämning är en fast kvarleva 
ef ter människors verksamhet från äldre tider (före 
1850) som inte används längre. Fornlämningar är 
skyddade och får inte skadas8. Detta gäller också den 
stora mängd fornlämningar som finns i landskapet och 
ännu inte är kända och registerade. Hylte kommun är 
rik på forn läm ningar och i kommunen finns det om-
kring 800 regist rerade fornlämningar, se figur 7:3, och 
3000 regist re rade öv ri ga kul turhistoriska läm ning ar. 
Information om alla forn läm ning ar finns i Riks antik-
va rie ämbe tets data bas Forn reg9 som upp dateras kon ti-
nuer ligt. Läns styrelsen be slu tar om forn läm ning ar och 
den som vill ändra en forn lämning måste ha läns sty-
rel sens till stånd. Se riktlnje G4/Fornlämning i kapi tel 
11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3.

Byggnadsminnen. Särskilt värdefulla byggnader, bygg-
nadsmiljöer, parker eller trädgårdar kan skyddas som 
byggnadsminne. För att en byggnad ska kunna för kla-
ras som byggnads min ne ska vissa kriterier vara upp-
fyllda. I Hylte kommun finns det fyra bygg nads min-
nen10, se figur 7:3:

§	Brunnsbacka sågkvarn 
§	Rydöbruks missionshus 
§	Slätteryds byskola
§	Landeryds station

Vid varje bygg nads minnesförklaring fastställs skydds-
be stäm mel ser som syftar till att byggnaden eller mil-
jöns kultur his to ris ka värden och karaktärsdrag beva-
ras. För änd ring ar eller ombyggnader av ett byggnads-
minne krävs till stånd från länsstyrelsen. Se riktlnje G4/
Byggnadsminne i kapi tel 11.4 Hänsyn - väg led ning till 
karta 3.

Kyrkliga kulturminnen. Alla kyrkobyggnader, kyrko-
tomt er och begravningsplatser som är uppförda eller 
an lagda före 1940, och vissa yngre speciellt värde ful la 
kyrkomiljöer, är skyddade som kyrkliga kultur min nen. 
I Hylte omfattas 12 kyr kor11 av skyddet, se figur 7:3:

§	Drängsereds kyrka 
§	Femsjö kyrka
§	Färgaryds kyrka
§	Hyltebruks kyrka 
§	Jälluntofta kyrka 
§	Kinnareds kyrka 

8   Enligt SFS 1988:950 kap 2 § 1.
9   Riksantikvarieämbetet 2019a.
10 Landeryds station är ett statligt byggnadsminne (20180329) enligt SFS 
2013:558, medan övriga är byggnadsminnen enligt SFS 1988:950.
11 Bebyg gelse regist ret.raa.se.
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två högsta, klass A och B, motsvarar särskilt värdefull 
bebyggelse enligt plan- och bygglagen kapitel 8 § 13. 
Samtliga bygg nad er i bebyggelseinventeringen finns 
redovisade i ett kart verktyg på Riksantikvariets hem-
sida13. Vad som är möjligt att göra med en bygg nad 
utan att skada det kulturhistoriska värdet skiljer sig 
från bygg nad till byggnad, men generella riktlinjer är: 

§	Klass A innebär att byggnaden så långt möjligt ska 
bevaras/återställas med ursprunget som utgångs-
punkt. Detta gäller form, material, stil, ned till en 
detalj nivå. Om huset behöver byggas till eller på 
an nat sätt ändras skall ändringen anpassas till detta. 
Ex empel på klass A är Torups gästgiveri.

§	Klass B innebär också ett högt kulturhistoriskt vär-
de och ändringar måste anpassas till husets karaktär 
beträffande form, material, stil, men inte alltid på 
samma detaljnivå som klass A.

§	Klass C är den största gruppen av kulturhistoriskt 
värdefulla objekt i inventeringen och är ofta av en 
mer vardaglig karaktär av lokalhistoriskt intresse. 
Även här kan q-märkning vara aktuellt som skydds-
instrument. Här är ofta helhetsdragen viktiga att 
bevara. Huset kan ingå som en del i en hel miljö och 

13 Riksantikvarieämbetet 2018b. Se även Kulturmiljö Halland 2018.

egentligen sakna ett större egenvärde eller bara ha 
en historia som är intressant och värdefull, det vill 
säga att det huvudsakliga värdet inte ligger i hus-
ets utseende. Givetvis bör ändå tillbyggnader och 
andra förändringar göras med respekt för husets 
ursprungliga form och stil.

Bevarandeplaner
Alla tätorter. Hylte kommun har som enda kommun 
i länet tagit fram bevarandeplaner för samtliga tät-
orter.14 De identifierar och beskriver de kultur histo-
riska vär den som karakteriserar orten och som kan 
berätta sam hällets historia. 

Användning. Bevarandeplanerna kan användas som 
underlag vid planering och bygglov, eller som all män 
infor ma tion till fastighetsägare och andra intresserade, 
och finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Nytt kulturmiljöprogram 
Utgångspunkt. Utgångspunkten för värderingen av be-
byggelse och miljöer i kulturmiljöprogrammet är att 
de ska vara möjliga att förstå och uppleva i ett kultur-
his toriskt sammanhang. Utöver att förmedla ett kul-
tur historiskt sammanhang kan miljöerna även ha and-

14 Hylte kom mun 1989a, 1989b, 1992, 2003a, 2003b, 2009.

Figur 7:2. Det finns många boendemiljöer med höga kulturvärden i Hylte kommun. På bilden före detta arbetarbostäder i Landeryd. Foto: 
Kulturmiljö program, Tyréns/KMV Forum 2019.
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RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD

KM 136 SÄRSKILT VÄRDEFULL KULTURMILJÖ: 

§	KM 1 RyBallabo
§	KM 2 Ramnared
§	KM 3 Torup
§	KM 4 Lopered
§	KM 5 Rydöbruk
§	KM 6 Lintalund–norra Glassbo
§	KM 7 Hyltebruk
§	KM 8 Jansberg
§	KM 9 Landeryd
§	KM 10 Boarp
§	KM 11 Nissaryd
§	KM 12 Färgaryds kyrka

§	KM 13 Bexet
§	KM 14 Jälluntofta kyrkby
§	KM 15 Hässlehult
§	KM 16 Hult–Norra Ringshult
§	KM 17 Vare
§	KM 18 Gräshult
§	KM 19 Höljeryd
§	KM 20 Yaberg
§	KM 21 Norra Saraböke
§	KM 22 Hökhult
§	KM 23 Södra Bökeberg
§	KM 24 Femsjö kyrkby

§	KM 25 Flahult
§	KM 26 Älmhult
§	KM 27 Nabba
§	KM 28 Knalleberg
§	KM 29 Åker–Färda 
§	KM 30 Ödegärdet
§	KM 31 Hulan–Älganäs–Äsphult 
§	KM 32 Slätteryd
§	KM 33 Unnaryd
§	KM 34 Nässja
§	KM 35 Önnekvarn
§	KM 36 SjöHogård Tykagård 

det upplevda värdet i kultur miljön. En tidsmässig av-
gränsning av urvalet har också gjorts, i programmet 
före kommer inga miljöer yngre än cirka 40 år. Detta 
är en avgränsning som gjorts utifrån en generell syn 
på vilket avstånd i tid som krävs för att uppleva och 
förstå en miljö ur ett histo riskt perspektiv.

Utpekade kulturmiljöer. 36 kulturmiljöer föreslås ingå 
i det nya kultur miljö programmet, se figur 7:3. Urvalet 
speglar kom munens kulturmiljö i stort och är repre-
sen tativt för vad som är känne teck nande för Hylte 
kom mun både när det gäller bebyg gel se och land-
skaps historiskt innehåll. Samtliga sex riksintressen för 
kul tur miljövård ingår i urvalet. Av de utpekade kul tur-

ra sociala och estetiska värden och kvalitéer. De kul-
tur historiska, sociala och estetiska värdena komp let-
terar varandra och utgör tillsammans bebyg gel sens 
och land skapets kulturvärden.

Avgränsning. Avgränsningen av kultur miljöerna är 
gjorda uti från ett övergripande synsätt, med stor hän-
syn till de land skapsmässiga förut sätt ning arna. I de 
om rå den som är belägna i mer tät be bygg da miljöer är 
avg räns ning arna i vissa fall mer exakta och följer fas-
tig hets gränserna. I flera fall finns en staka bygg nad er 
inom de utpekade områdena som inte har höga kultur-
historiska värden, men där fram tida föränd ringar 
och tillägg inom fastig het en har po ten tial att påverka 
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mil jöerna är två områden nya och har inte tidigare in-
gått i kommunens kultur miljöprogram, KM 24 Hök-
hult och KM 21 Höljeryd. 

Borttagna miljöer. Sammanhang som inte längre är 
läs bara och miljöer som inte längre hänger samman, 
men tidigare har bedömts som kulturhistoriskt värde-
ful la har utgått eller avgränsats på ett annat sätt. Flera 
av de områden eller delområden som tidigare ingått 
och som utgått i det nya förslaget är: Drängsered, 
Stora Glös  hult, Bohult, Eke näs, Kambo, Kinnared, 
Åmot, Bäls  hult, Fängsjö, Stora Skärshult, Stora Fär-
gens norra strand, Fröslida, Ivås, Lahult, Nyebro, 
Möllekvarn, Os  berg, Tiraholm och Vallsnäs. 

Riktlinjer. I kulturmiljö programmet definieras de 
egen skaper som ger områdena deras särskilda karaktär 
och kvali teter för att möj lig göra att de kan bevaras 
och ut veck las. Det görs utifrån varje områdes specifika 
för ut sätt ning ar på såväl landskaps- som be byg gel se-
nivå. Deras kul tur his to riska sammanhang lyfts fram 
och beskrivs så att de utpekade miljöerna kan för-
stås i ett hel hets pers pektiv. Utifrån de värdebärande 
karak  tärsdragen som identi fierats redovisas områdes-
spe ci fika riktlinjer som syftar till att förtydliga områ-
dets kulturvärden och att värna dem utifrån plan- och 
bygg lagen. Riktlinjerna syftar inte endast till bevaran-
de av be fintliga bygg nad er och miljöer, utan fokus lig-
ger på att möj lig göra användning, utveckling och 
bevarande av mil jö erna.

Kulturmiljön i planeringen
Unik resurs. Kulturlandskapet och den byggda miljön 
är en resurs som kan bidra till att stärka Hylte kom-
mun som en attraktiv plats att verka och bo på. Det 
om väx lande land skapet i kombination med en stor an-

Övergripande planeringsinriktning - Kulturmiljö
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Arbeta långsiktigt och målmedvetet för att utveckla kulturmiljön, med utgångspunkt från att den är en angelägen 

och levande resurs för vår livsmiljö, för attraktiviteten och för samhälls utvecklingen. 
§	Använd kulturmiljöprogrammet som stöd för all samhällsplanering, och genomför vid behov kultur miljöanalys för 

att identifiera viktiga värden och karaktärsdrag och hur dessa kan förstärkas och/eller förändras inför planlägg ning 
eller åtgärd i en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Kulturmiljö
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G4 NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Varsamhet, Förvanskningsförbud, Fornlämning, Byggnadsminne, Kyrkligt 

kulturminne
§	KM 136 SÄRSKILT VÄRDEFULL KULTURMILJÖ
§	RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD

Nationella och mellankommunala intressen - Kulturmiljö
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Kulturmiljö
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

del väl be va rad bebyggelse gör Hylte till en för södra 
Sve rige när mast unik kommun. Genom att upp märk-
sam ma detta kan också det lokala närings livet och be-
söks nä ringen tjäna på ett tydligt och mål medvetet ar-
be te med kommunens kulturmiljöer. Kom mun ens sär-
präg lade karaktär är också något som fun gerar iden-
titets ska pande för de som bor i kom munen.

Förändring. Kulturmiljöerna formas och förändras 
kontinuerligt och bör framför allt ses som en tillgång 
i sam hällsbyggandet, snarare än något statiskt som 
inte kan eller får förändras. De är en viktig del av livs-
miljön för kommunens invå nare och utgör till sam-
mans med naturmiljöerna en viktig grund för besöks-
näringen. Kul tur mil jö er na i kommunen är starkt för-
knip pade med så väl attraktiva bo ende mil jöer som 
intressanta besöksmål. Synen på kulturmiljön som en 
resurs bör därför vara grunden i inriktningen för kom-
mun ens arbe te med frågor kopplade till kultur miljön. 

Kulturmiljön i samhällsplaneringen. Vi kan aktivt väl-
ja vilka mänskliga spår som blir avläs bara i fram tid-
en. För att kunna identifiera sig med sin livsmiljö, be-
höver man för stå hur samhället vuxit fram och var-
för landskapet ser ut som det gör idag. Samtidigt för-
ändras samhället och nya behov uppstår. I planering 
och byggande finns stora möjligheter för att skapa en 
positiv dynamik mellan kon tinuitet och föränd ring, 
där historien är avläsbar i en miljö i utveckling, och 
där dagens tillskott blir en del av en levande kultur-
miljö. Genom att aktivt lyfta in kulturmiljövärdena i 
utvecklingen av kommunen, förstärka kompetens och 
kunskapsunderlag, och enga gera invå nare i planerings-
pro cesserna, kan olika kun skaper och idéer om kultur-
vär dena tas till vara och bidra till att förstärka attrakti-
viteten och livs miljön som helhet. 
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7.2 Landskapsvärden
Landskapet omkring oss
Människa och natur. Landskapet är hela omgiv ning en 
omkring oss, så som vi uppfattar den. Det har skapats 
genom påverkan av och samspel mel lan naturliga och 
mänsk liga faktorer oftast under lång tid. Är landskap-
et for mat av jordbruk, skogsbruk och/eller bete talar 
man om odlingslandskap medan andra form er av 
mänsk lig verksamhet kan forma ett urbant land skap 
eller ett industrilandskap. Hur landskapet uppfattas 
hand lar om relationen mellan människa och plats. 
Upp levelser är inte bara visuella utan handlar även om 
ljud, lukt, känsla, minnen och associationer. 

Landskapet förändras. Landskapet förändras i takt 
med att samhället utveck las. Odlingsmark överges, 
ort er växer, vägar byggs, hus rivs och nya tillkommer. 
Den största påver kan på dagens landskap har förskog-
ning av odlings landskap, städers och tät orters utbred-
ning, och ut bygg nad av industri- och energi  an lägg-
ning ar. Histo riska spår efter hur människan utnyttjat 
land skapet finns överallt, såväl i det öppna land skap-
et, som i skog en eller mitt i staden. En an nan för änd-
ring är själva syn en på och an vänd ningen av land skap-
et. Allt fler an vän der land skapet som ett fri tids land-

skap snarare än som en del i sin försörjning, vilket 
syns i form av golf banor, rid an lägg ningar, cam ping-
plats er med mera. Det öppna land skapet får därmed 
nya funktioner som bidrar till att hålla det öppet. 

Övergripande mål för landskapsvärden
Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling på ver kas landskaps-
värdena fram för allt av: Mål 11 om att 
göra samhäl len inkluderande och håll-
bara, bland annat ge nom att skydda kul-

turarv, och om att främja positiva eko no miska, sociala 
och miljömässiga kopplingar mel lan stadsom råden, 
stadsnära områden och lands bygds om råden. 

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Landskapsvärdena be rörs fram-
för allt av följande fyra miljömål:

God bebyggd miljö. Många faktorer 
sam verkar för utvecklingen av goda livs-
miljöer, bland annat att man kan iden ti-
fiera sig med miljön och för stå dess kon-
ti nuitet och historiska sammanhang. 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Proposition 2004/05:150. 

Höstängar i Långhult. Foto: Bildbyrån AÖ.
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Ett rikt odlingslandskap. Naturvärdena i 
dagens odlingslandskap är resultatet av 
hur det har brukats av människan under 
flera tusen år. De har också kultur his to-
riska värden eftersom de ger en bild av 

hur våra förfäder levde och brukade landskapet. 

Myllrande våtmarker. Våtmarksmiljöer-
na har viktiga natur- och kulturvärden 
även ur ett landskapsperspektiv, och för-
utsättningarna behöver finnas för att 
fort sätta bevara och utveckla värdena. 

Ett rikt växt- och djurliv. Landskapets 
förmåga att upprätthålla en fungerande 
grön infrastruktur och leverera nöd vän-
diga ekosystemtjänster är av avgörande 
betydelse bland annat för att motverka 

klimatföränd ring arna.
  

 

1 

Regeringens proposition 
2012/13:96 
 

Kulturmiljöns mångfald Prop. 
2012/13:96 

 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Stockholm den 21 mars 2013 

 

Fredrik Reinfeldt 

 Lena Adelsohn Liljeroth 
 (Kulturdepartementet) 

 
 
 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för 
kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljö-
området. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner 
och landsting. 

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. och följdändringar i andra lagar.  

Lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. I lagens inledande bestäm-
melser tydliggörs lagens syfte och termen kulturminnesvård ersätts av 
den modernare termen kulturmiljöarbete. Språket meänkieli ska om-
nämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed.  

I lagen införs ett förtydligande som innebär att en lämning som kan 
antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller 
senare inte omfattas av den allmänna definitionen av fornlämnings-
begreppet. Länsstyrelsen föreslås dock genom beslut i det enskilda fallet 
få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  

Även hundraårsgränsen för fornfynd, som påträffas under andra 
omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med denna 
(s.k. lösfynd), ersätts med ett krav på att föremålet ska kunna antas vara 
från tiden före 1850.  

Regelverket om metallsökare förtydligas så att det står i överens-
stämmelse med EU-rätten och samtidigt ger skydd för kulturarvet.  

Det s.k. märklighetsrekvisitet, kvalifikationsgrunden för byggnads-
minnesförklaring, ersätts av ett krav på att byggnaden, antingen enskilt 

De kulturpolitiska målen3. De nationella 
mål en för kultur mil jöarbetet syftar till 
att främ ja ökad livskvalitet och huma-
nistiska perspektiv för en hållbar sam-
hälls  utveck ling. Kultur miljö arbe tet ska 
bland annat främja en helhetssyn på för-
valtningen av landskapet, vilket innebär 

att kulturmiljön tas till vara i samhälls ut vecklingen.

Skydd av landskapsvärden
Landskapskonventionen
Landskapet tillhör alla. I Sverige trädde den euro pe-
iska landskapskonvention en4 i kraft 2011, vilket in ne-
bär att vi åtar oss att skyd da, för valta och planera vårt 
landskap enlig het med kon ven tionens intentioner. Den 
be tonar att land skap et är en gemensam till gång och 
ett ge men samt ans var. Det är en del av människ ors 
livsmiljö och har stor betydelse för människors iden-
titet. Därför är det viktigt att människor kan delta ak-
tivt i och ta ansvar för utvecklingen av landskapet.

Helhet. Landskapet ses som en helhet och beskrivs 
som en vik tig del av människornas livskvalitet över-
allt, i stads om råden och på landsbygden, i såväl van-
vårdade om rå den som områden som anses vara sär-
skilt vackra. I landskapet möts många olika vär den 
och till gång ar: kul turella, ekologiska, estetiska, so ci-
ala och eko no miska. Land skapskonventionen innebär 
att vi behöver: 

§	värna om de olika landskapskaraktärerna, både för 
orienterbarhet och för identitet

§	öka medvetenheten om landskapets värde och bety-
delse i det civila samhället, i privata organisa tioner 
och hos offentliga myndigheter

§	främja delaktighet i beslut och processer som rör 
landskapet lokalt och regionalt

§	utveckla en helhetssyn på landskapets värden och 
hållbar förvaltning av dessa.

3 Proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald.
4 Europeisk landskapskonvention, SÖ 2011:5.

EU-direktiv
Natura 2000, som syf tar till att bevara den biologiska 
mång fald en i Europa, bidrar indirekt till att skydda 
land skaps vär den genom att exempel vis öppna betes-
mark er och våt marker som är viktiga för fågelliv skyd-
das. Samtliga Natura 2000-områden i Hylte innehåller 
den här typen av in direkta landskapsvärden och redo-
vi sas i figur 7:8. Se också kapitel 7.3 Natur miljö och 
rek reation. 

Miljöbalken
Naturreservat ger skydd för värdefull natur och/eller 
värden för friluftslivet. Landskapsbild en i ett natur-
reservat kan påverkas be ro ende på vilka värden som 
gör om rådet unikt. För områ dena finns skötselplaner 
som anger hur det ska skötas på bästa sätt för att be-
hålla sin unika karaktär, se kapitel 7.3 Na tur miljö och 
re kre ation. Det naturreservat som en ligt läns sty relsen5 
har utsikt/vackra vyer eller ett värde fullt kultur land-
skap är (se figur 7:8 och kapitel 9.1 Riksintressen): 

§	Lintalund (kulturlandskap)

Riksintresse för kulturmiljövård. Riksintressen för kul-
turmiljövård skyddar allt från mindre miljöer spe ciella 
för en historisk epok till vidsträkta land skaps av snitt. 
Vissa har därför stora landskapvärden. De riks in tres-
sen som en ligt områdets riksintresse beskriv ning be rör 
land skaps värden är (se figur 7:8 och kapitel 9.1):

§	Ry (N 23) 
§	Jälluntofta (N 25) 
§	Femsjö (N 28) 

Riksintresse för naturvård. Ett område kan vara av 
riksintresse för naturvården om det särskilt väl bely-
ser viktiga skeden av natur- och kulturlandskapets ut-
veckling, eller är ostört och inrymmer en stor mång-
fald av naturtyper. Urvalet av områden ska belysa ut-
veck lingen av landskapet och visa mångfalden i natur-
en6. Detta medför att flera riksintressen för naturvård 
samtidigt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan ska-
da naturmiljöns landskapsvärden. Hänsynen till riks-
intresset gäller oavsett om en planerad verksamhet el-
ler åtgärd avser mark innanför eller utanför det redo-
visade områdets gränser. De riks intressen där land-
skaps värdena är cent rala enligt områdets riks intres se-
beskrivning är (se figur 7:8 och kapitel 9.1): 

§	Osberg-Bolkabo (NN 47) 

Riksintresse för friluftsliv. Ett område kan vara av 
riks intresse för friluftslivet om det har så stora vär den, 
på grund av natur- och kulturkvaliteter, att det är eller 
kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor 
del av landet eller utlandet. Till väsentliga kva li teter 
för friluftslivet hör bland annat variationen i land-
skapet. Ett områdes vi su ella hel hetsvärden, dess land-
skaps bild, ger för ut sätt ningar för natur- och kul tur-
upp levelser.7 Det riks intresse där land skaps värdena är 

5 Länsstyrelsen Hallands län 2017c.
6 Naturvårdsverket 2005a.
7 Naturvårdsverket 2005a.
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centrala enligt områdets riks intres se beskrivning är (se 
figur 7:8 och kapitel 9.1 Riksintressen): 

§	Bolmenområdet (FN 13)

Äldre lagstiftning
Landskapsbildsskydd är en äldre typ av skydd för 
land skapsbilden, som användes innan möjligheten att 
skydda områden med riksintresse fanns. Det var fram-
för allt de visuella upplevelsevärdena i landskapet 
som man ville skydda. Även om begreppet inte finns 
i den nu gällande miljöbalken gäller fortfarande be-
stäm melserna i de berörda områdena så länge läns sty-
relsen inte beslutat om något annat. I Hylte finns inga 
områden med landskapsbildsskydd.

Landskapsrelaterade inventeringar, 
planer och program
Värdefulla odlingslandskap

Värdefulla odlingslandskap8. I bör jan av 
1990-talet upp rättade läns sty rel sen ett 
be va rande program för odlings land skap-
et i Hal land. I Hylte kommun pekades 
89 områ den ut som särskilt värdefulla 
för natur vården och kultur mil jö vården. 
Dessa omfattar sammanlagt 5 390 hek-

tar eller cirka fem procent av kommunens yta. Under 
de dryga tjugo år som gått sedan programmet togs 
fram har landskapet i dessa områden fortsatt att för-
änd ras, och programmet kan behöva uppdateras. 

 
  Ängar och betesmarker i Halland 
   Resultat av inventeringen 2002-2004 samt skötselråd 

Ängs och betesmarksinventering9 ge-
nom fördes 2002-2004 i hela Sverige på 
regeringens uppdrag, som underlag för 
utvärdering och uppföljning av natur- 
och kulturmiljökvaliteter i ängs- och be-
tes marker. Med ängs- och betesmarker 
menas marker som uteslutande används 

som betesmarker eller slåtterängar, som inte är lämp-
liga att plöja eller ingår i växtföljd. Ängs- och betes-
marksinventeringen har i första hand ett biologiskt be-
varandesyfte, men redovisar samtidigt landskap med 
rikt innehåll av landskapshistoriska element och kvali-
teter. Se även kapitel 5.4 av snitt Jordbruk.

Vindkraften i landskapet10. Läns sty relsen 
tog 2011 fram en beskrivning av det hal-
ländska land skapet ur ett vindkrafts per-
spektiv, där olika landskapskarak tärer 
be skrivs och dess tålighet för vind kraft 
bedöms, se avsnitt Landskap och vind-
kraft nedan och kapitel 6.1.

1

2019-09-30

UNDERLAG TILL
GRÖNSTRUKTURPROGRAM

FÖR HYLTE KOMMUN

Underlag till grönstrukturprogram11. Ett 
underlag till grönstruk tur prog ram för 
Hylte kommun har tagits fram, där över-
gripande grön struktur och land skaps-

karaktärer beskrivs och tät orts nära rekrea tions om rå-
den och -stråk identifieras. 

8   Länsstyrelsen Hallands län 1994a.
9   Jordbruksverket 2005a och Länsstyrelsen Hallands län 2006a.
10 Länsstyrelsen 2011a.
11 Tyréns 2018b och Hylte kommun 2019b.

Övergripande landskapskaraktär
Landskapstyper
Sydsvenska höglandet. Hylte kommun ligger på det 
sydsvenska höglandets västsida och täcks till större 
delen av skog. Ursprungligen utgjordes den av ädel löv-
skog så som bok och ek, men numera domi ne rar gran- 
och tall skog. I Kil åns och Nissans dalgångar finns 
större samman hängande odlingsbygder men i övrigt 
är jordbruket mestadels småska ligt. Enligt den regio-
nala indelning av det svens ka landskapet som ofta an-
vänds12 ingår Hylte dels i Finnveden, dels i Södra och 
mellersta Halland, en indelning som föl jer land skaps-
gränsen mel lan Små land och Halland. De små ländska 
röda stu gorna med vita knutar och ut smyckade veran-
dor är ett tydligt in slag i de östra del arna, medan de 
hal länds ka lite mer slut na gårds bild ning arna och inte 
lika utsmyckade husen åter finns i de västra del arna.13

Övergripande landskapsbeskrivning
Skogsbygd. Med utgångspunkt i den halländska land-
skaps be skriv ningen14 kan den land skap s typ som Hyl-
te ingår i15 översiktligt be skrivas som ovanligt levande 
och varierad, där sto ra områden täcks av produk tions-
skog, men där land skapet sam ti digt är ovanligt varie-
rat och rikt på både sjö ar, vatten drag, våtmarker, löv-
skogs partier och jord bruks om råden. Land skapet har 
många öppningar med odlings om rå den och i an slut-
ning till ådalarna finns sam hällen och bruks miljöer.

Odlingsområden. Jordbruksområdena bildar väl av-
gräns ade och små ska liga landskapsrum. De liknar var-
andra både gäl lande struktur, mönster och byggstenar, 
och är präglat av laga skiftet även om mark slag en ofta 
ra tio naliserats till viss del idag, till exempel har åkrar-
na mist sina flikar och gipar. Däremot finns i de flesta 
fall många byggstenar i form av stenmurar och i viss 
mån rösen kvar. När produktions skog en möter od-
lings områdena sker detta direkt vilket för stärker käns-
lan av plötsliga öppningar i landskapet. Bryn zon er är 
näst intill obefintliga. 

Åar. En viktig karaktär i skogsbygden är åarna som 
ofta skurit sig ned till djupa dalar. Här är ådal arna 
som mest frapperande, med sina höga fallhöjder, 
många kraftverk med tillhörande anlägg ning ar och 
bruks orter på rad. I många av åarna finns kraft verks-
sta tioner, som format landskapet med damm ar, till-
lopps kanaler och sjösystem. 

Utblickar. I själva skogslandskapet är utblickarna be-
gränsade även om avverkningar kan skapa tillfälliga 
luck or. Där emot kan utblickarna från de högst be-
lägna od lings land skapen bli milsvida över ett bruks-
land  skap med skog, master och kraft ledningar. Upp-
le vel sen av orörd het finns framför allt i anslutning till 
sjöar och myr ar. Över de större myrarna och sjö arna 
kan sikt längd erna också bli rela tivt långa. 

12 Sporrong 1996.
13 Hylte kommun 2009a.
14 Länsstyrelsen 2011a.
15 ”skogsbygd”.
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BÖLJANDE DALGÅNGAR
Dalgångarna består av ett svagt böljande och småbrutet 
landskap med öppna odlingsmarker och hagmarker blan
dat med mindre inslag av träddungar, stenmurar och 
träd ridåer. Landskapet är variationsrikt och ger bitvis 
långa utblickar. Den öppna karaktären är viktig att värna 
och känslig för igenväxning och exploatering.

FLACKA SJÖLANDSKAP
Sjöarna ger upphov till större öppningar i land skap et med 
långa siktlinjer. Landskapet runtom är relativt flackt och 
skogen smyger sig ända fram till vatten brynet vilket gör 
att skogen skapar en tyd lig rumslig gräns för det öppna 
rum som sjön ut gör. Upplevelsen av vattnet är beroende 
av när het en och kan lätt påver kas av exploatering och 
priva tisering av strand kant en.

Figur 7:4. Olika landskapskaraktärer i Hylte, Tyréns 2018b.

Foto: Tyréns 2018b.

Foto: Tyréns 2018b.

Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.

Bebyggelse. I skogsbygden finns mycket välbevarad 
äldre bebyg gelse i byar och sockencentra. Den högsta 
koncentrationen finns i Nissadalen och i tät ort erna, 
medan den blir mer utspridd i övriga skogs land skapet. 
Landskapets jordbruksbebyggelse är främst lokali se-
rad till höjdlägen, ibland på drumliner16 eller i an slut-
ning till sjöar och ådalar. Oftast ligger be byg gel sen i 
ut kanten av odlingsområdet med åker mark en samlad 
mot mitten. På höjderna finns bebyg gel se med radby-
karak tär och i de större områdena kan be byggelse 
även finnas i dess mitt. Bebyggelsen har lik heter med 
små ländsk byggnadstradition med rela tivt små be byg-
gelse en heter, med ett högre och mer sym metriskt ut-
seende än i övriga Hal land. 

Järnvägssamhällen. I skogsbygden finns också tydliga 
spår efter järn vägs nätet från kusten och inåt landet. 
Det finns flera större och mindre järnvägspunkter och 
stations sam häl len, både fungerande och ned lagda, 
med karak tä ris tisk bebyggelse som stations hus, hotell, 
lokstallar och järn vägsbostäder. 

Bruksorter. Många samhällen ligger i anslut ning till 
Nissan, med bruksorter som föl jer efter varandra. Ge-
men samt för dessa är ett lågt läge i dalgången med 
stora fabrik er och rester av tillhörande bruks bebyg-
gelse som arbetar- och direk törs bostäder. Kraft verks-
stationerna i anslut ning till åarna har ofta alléer, 
räcken och sten bankar som förstärker miljön. 

Särpräglade natur, kultur och rekreationsvärden. 
Skogs landskapen är ofta viktiga vardagsrekreations-
land skap där man vandrar och plockar svamp och bär. 
Efter som stora delar utgörs av produktions skog är 
natur värdena främst knutna till enstaka ädel löv skogs-
om rå den, sjöar, vattendrag, våtmarker och jordbruks-
om rå dena. De många odlingsområdena är ofta en sista 
öppen rest av ett tidigare betydligt mer omfattande 
od lings landskap. Granplanteringarna döljer äldre 
odlings strukturer som hänger samman med de idag 
öpp na ytorna. I dessa odlings landskap finns ofta spår 
från alla odlingsperioder och de blir därigenom kom-
plexa miljöer med långa tidsdjup. Även långt från da-
gens odlings områden går det att hitta stora fri lig gande 
om råden med skogsplanterade fossila odlings land-
skap. De fossila odlingslandskapen vittnar, till sam-
mans med förhistoriska gravar, hålvägar och lik nande, 
om tidig kolonisation av skogsbygderna. När man fär-
das genom skogslandskapet gör man det på myck et 
gamla vägsträckningar, i de flesta fall föl jer väg ens ut-
formning och sträckning de tidig aste stig arna. Här fin-
ner man också nyare rakare vägar, så kal lade AK-väg-
ar, som var en del av arbets kom mis sion ens väg sats-
ning ar med början på 1930-talet17.

Karaktärsområden
Tre karaktärsområden. Kommunen består av tre hu-
vudsakliga land skaps ka rak tärer: skogslandskap, sjö-
landskap och dalgångar. Det finns inga skarpa gränser 
mellan dem och de går på många ställen in i var and ra. 

16 Drumliner är landformer av morän som skapats under en glaciär.
17 Länsstyrelsen 2011a.

VARIATIONSRIKA SKOGSLANDSKAP
Skogslandskapet i Hylte blir variationsrikt på 
grund av de många öppningar som finns i form 
av odlings områden, hagmarker, åar, småsjöar och 
våtmarker. Varje öppning har sin karaktär med ab
rupta eller långa bryn, böljande eller flacka land
skap. Dessa karak tärsdrag är viktiga att värna och 
är sårbara för igen växning, storskaligt skogsbruk 
och utdikning.
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Öppna våtmarker med gles 
tallvegetation i långa bryn. 
Flackt landskap.

Linjära öppningar i form av vägar (och 
åar), det svagt böljande landskapet 
framträder. Inslag av lövträd i de 
abrupta brynen.

Bostadsbebyggelsen ligger på 
höjdryggarna.

Tät granskog. Enstaka inslag av 
löv- och blandskog.

Tydligt definierade öppna rum med 
odlingsmark och hagmark, svagt 
böljande landskap utan bryn.

TYPSEKTION VARIATIONSRIKA SKOGSLANDSKAP

Ängs- och betesmark i samband med 
mindre bebyggelsegrupper skapar 
öppningar i skogen längs strandkanten.

Sjöarna skapar stora öppningar i 
landskapet och långa siklinjer. Sjöarna omgärdas av löv- , bland- 

och barrskog som utgör en tydlig 
gräns till den öppna ytan.

TYPSEKTION FLACKA SJÖLANDSKAP

Byggnaderna ligger ofta på 
höjden i mitten av det böljande 
öppna landskapet.

Åarna är omgivna av en trädridå  
och buskage men ligger ofta 
lågt och dolt i landskapet.

Den täta barrskogen utgör grön 
fond och förstärker dalgångens 
riktning.

Öppet böljande variationsrikt 
odlingslandskap med bitvis långa 
siktlinjer.

Trädridåer, dungar och 
stengärdesgårdar skapar 
variation och småskalighet.

TYPSEKTION BÖLJANDE DALGÅNGAR

Figur 7:5. Typsektioner för de tre huvudsakliga landskapskaraktärerna i kommunen. Källa: Tyréns 2018b.
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i land skap nedan, men innehåller samtidigt småskaliga 
och om väx lande partier som är mer känsliga.

Flacka sjölandskap
Sjörike. I östra delen av kommunen är den stora före-
komsten av sjöar utmärkande. Många av sjöarna är 
förhållandevis stora och de flesta knyts samman av 
åar och vattendrag. Bol men som är Sveriges tionde 
största sjö har tidigare betytt mycket för landskapets 
sjöhandelshistoria. Idag har sjön stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet och tu rismen med campingplatser, 
båtsport, fritidsfiske och vandringsleder. 

Stora öppningar. Där land skapet öppnar upp sig vid 
sjöarna kan sikt längd erna över omgivande skogar 
ibland bli långa och sjö ar na bildar tydliga stora land-
skaps rum. Landskapet runtom är relativt flackt och 
skogen smyger sig ofta ända fram till vattenbrynet, vil-
ket gör att skogen skapar en tydlig rumslig gräns för 
sjöns öppna rum. Det gör också att betraktaren måste 
vara nära strandkanten för att uppleva vattnet. Bitvis 
upplevs land skapet som orört. 

Vatten. Vattnet i sig utgör ett viktigt karaktärsdrag 
med sitt ljusspel, ljud och doft, och påtagliga föränd-
ringar vid väderväxlingar. Vatten lyfts ofta fram som 
en ro gi vande kvalitet och för många människor har 
när heten till vatten ett särskilt attraktivitetsvärde, se 
kapitel 4.2 Attraktivt boende.

Bebyggelse. Flera orter och mindre bebyggelsegrupper 
ligger vid sjöarna. Eftersom bebyggelsestrukturen är 
gles är vattnet bitvis tydligt närvarande i dessa om rå-
den. Det är också i angränsning till bebyggelse grupp-
erna som landskapet öppnar upp sig och kan ge ut-
blickar över sjöarna utan att man befinner sig vid 
strand kanten.

Sårbarhet och potential. Sjöarna är stabila inslag i 
land skapet och ett karaktärsdrag som i sig inte är så 
sårbart. Däremot kan landskapsrummet med den grö-
na fonden ändra karak tär om landskapet runt om-
kring förändras. Sjölandskapet har stor potential för 
attraktivt boende, för friluftslivet och för besöks nä-
ringen. För att vattnets kvaliteter ska komma alla till-
godo är det viktigt att nya bostäder i strandnära lägen 
loka liseras till väl valda ställen utan att för säm ra till-
gången till strandkanten och de långa utblickarna 
över sjöarna, se kapitel 4.2 Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Sjölandskapet är överlag relativt 
små ska ligt och har hög komplexitet och därmed låg 
visu ell tålighet, se avsnitt Bygga i landskap nedan.

Böljande dalgångar
Liv och rörelse. De stora åarna i dalgångarna har all-
tid varit en viktig resurs för människans över levnad 
och välmående, för att odla, transportera sig, hämta 
kraft och driva industrier. De böljande dalgångarna 
med isälvs se di ment, som på flera håll skär genom 
land skap et längs olika vattendrag, ska pa de ti digt 
goda förut sätt ningar för odling och boende. Det var 
via Nissans och Lagans vatten vägar som nuva rande 

Variationsrika skogslandskap
Produktionsskog. Skogsbygden i Hylte lig ger på en 
skogsplatå i ett flackt landskap med i sig otydliga rikt-
ning ar utan långa utblickar. Skogen varie rar mellan 
pro duktionsskog av främst gran, men ock så bland-
skog ar och ett fåtal lövskogar. Skogens har i alla tider 
haft stor betydelse för människans behov av näring, 
energi och byggnadsmaterial. Den är också en viktig 
resurs för klimatet. Skogen tar upp mer växthusgaser 
än den släpper ut, och fungerar på så sätt som kol-
sänka. Dess utom bidrar skogen med förnyelsebara rå-
varor som kan ersätta fossila bränslen och material, 
och bi drar därigenom ytterligare till minskade utsläpp 
av växthusgaser.

Variation. Blandskogarna, skogsbrynen och löv skog-
arna ger skogen en viss variation men inga tydliga ele-
ment eller rumsligheter. Det är istället alla de små öpp-
ningarna i skogen som skapar den största varia tion en 
och som ger landskapet tydliga rum inom det slutna. 
Det är dessa små öppningar som utgör land skaps-
karak tär ens viktigaste element och värden.

Små öppningar. Öppningarna består av många små 
od lings områden, hagmarker, åar och mindre sjöar 
och den stora mängden våtmarker. I odlings- och hag-
mark erna är landskapet svagt böljande. Då mötet med 
skog en sker väldigt abrupt, utan skogsbryn, för stärks 
käns lan av plötsliga öppningar i ett för övrigt slutet 
land skap. I våtmarkerna är landskapet istället flackt 
och växtligheten domineras av tall, med olika storlek 
bero ende på graden av väta. De öppningar i skogen 
som skapas av våtmarkerna har en mer diffus början 
och slut då de har väldigt långa bryn med grad vis 
öpp nare karaktär mot mitten. Vägar eller vatten drag 
skapar också linjära öppningar i skogen. Skogen följer 
tätt inpå vägens kant och visst inslag av lövträd finns i 
dess abrupta bryn.

Bebyggelse. Bebyggelsen är främst placerad i höjd-
lägen i de små odlingsområdena alternativt intill sjöar-
na. Bebyggelsen består ofta av små enheter i en gles 
struktur med ekonomibyggnaderna samlade vid gårds-
läget.

Sårbarhet och potential. Den största sårbarheten för 
skogslandskapets karaktär är att de små öppningarna 
med odlings- och hagmarker inte brukas, utan växer 
igen och plan te ras med granskog. Denna process 
hänger samman med svårigheten att få lönsamhet för 
små jordbruksenheter och är svår att påverka bäde 
för kom munen och för den enskilde brukaren. In slag 
av örter, buskar och lövträd i de abrup ta brynen kan 
dock för höja både landskapsbilden och den bio logiska 
mång fald en. Våtmarkerna påverkas av en långsam 
igen väx ning men är i övrigt relativt stabila så vida inga 
nya utdikningar sker. Utöver våtmarkernas viktiga roll 
för den biologiska mångfalden, har de stor potential 
som tysta och orörda områden i ett annars mycket på-
ver kat landskap, se avsnitt Stora opåverkade om rå den 
nedan. Skogslandskapet är på många håll storskaligt 
och ensartat med hög visuell tålig het, se avsnitt Bygga 
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Hylte kommun först be fol kades. Runt Nissan växte 
industrier upp som ut nytt jade vatten kraft till pro duk-
tion. Nissastigen har ge nom århund raden trans porte-
rat både gods och män niskor, och även järn väg en 
löper bitvis i dal gång en. 

Riktning. Dalgångarna består av ett svagt böljande 
och små brutet landskap med öppna odlings- och hag-
marker, blandat med mindre inslag av träddungar, 
sten murar och trädridåer. Landskapet är variationsrikt 
och ger bitvis långa utblickar. Brynen är abrupta utan 
stör re inslag av lövträd eller buskvegetation. Den täta 
gran skogen agerar grön fond i bakgrunden och tydlig-
gör dal gångarnas riktning. På flera ställen rinner de 
större åarna i meandrande slingor. Dessa är dock ano-
ny ma i landskapet och det är främst genom att de följs 
av en trädridå som man kan ana dess existens.

Bebyggelse. De flesta av kommunens större orter lig-
ger i dal gång arna, liksom många mindre byar och 
gård ar. Be byg gel sen ligger främst på höjderna mot 
mit ten i dal gång arnas böljande landskap, om de inte 
lig ger vid en sjö och därför lite lägre i landskapet. 
Ibland har be byg gelsen nästan radbykaraktär med 
bygg nader i rad längs sidan av vägen.

Sårbarhet och potential. Landskapets öppna karaktär 
med bitvis långa siktlinjer är framför allt sår bart för 
mins kat bruk av jorden och fortsatt för skog ning, då 
många jordbruk är av mindre karaktär. Ogenom-
tänkt lokalisering av bebyggelse och anlägg ningar 

Figur 7:6. Exempel på anpassning till landskapet. Den övre bebyggelsen är väl anpassad till landskapet då den är placerad i anslutning till och 
tar rygg mot skogen. Nedre bebyggelsen ligger helt öppet utan sammanhang och är ett sämre exempel på anpassning. Foto: Stefan Wallner.

kan också bryta upp landskapet. Samtidigt kan nya 
former av ianspråkstagande av mark i dal gång arna ge 
möj lig heter att hålla landskapet öppet och förstärka 
kon takt en med åarna, där denna har gått för lorad, 
till exempel solcellsparker, golf banor med mera. Ny 
bebyggelse i an slut ning till tät ort erna kan också ge 
möjligheter till att öppna upp och förstärka den visu-
ella kontakten med det om gi van de landskapet där det 
idag är slutet. Dalgångarna har varierande skala och 
komplexitet och därmed me del hög visuell tålighet 
som i hög grad beror på plats ens och etableringens 
karaktär, se avsnitt Bygga i land skap nedan. I dalgång-
arna rör sig många människor, vilket gör den visuella 
påverkan av nya etableringar påtaglig för fler. 

Att bygga i landskap

Visuell tålighet
Påverkan. Med tålighet menas hur ett landskap be-
döms kunna ta emot nya inslag utan att dess karaktär 
och värden på ver kas påtagligt på ett negativt sätt. 
Tålig heten hand lar om hur synlig den nya bygg naden 
eller an lägg ning en är, om rela tion en mellan land skap-
ets och ex ploa teringens skala och kom plex itet, och om 
hur bygg na tion en tar hän syn till olika värden i land-
skapet. 

Synlighet. Graden av påverkan på landskaps bilden 
beror förstås hur synlig exploateringen är. Byggnader 
som tar stöd i höjder och slänter eller ligger i anslut-
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Figur 7:7. Tabell som beskriver hur relationen mellan skala och komp lexitet påverkar landskapsbildens visuella tålighet. Röda fält har lägre 
tålighet för bebyggelse än gröna, och kräver större varsamhet och anpassning till det omgivande landskapet. Förutsättningarna för visuell 
tålighet varierar lokalt och behöver bedömas från fall till fall. Bearbetning av Hylte kommun 2009a.

                        KOMPLEXITET             
SKALA

FÅ ELEMENT   
ENSARTAT LANDSKAP

MEDELKOMPLEXT 
LANDSKAP

MÅNGA ELEMENT  
LANDSKAP

SMÅSKALIGT LANDSKAP

MEDELSKALIGT LANDSKAP

STORSKALIGT LANDSKAP

ning till träd eller andra liknande bygg nad er, blir 
mind re synliga, och påverkar landskapet mindre än 
bygg nader ute på en slätt. 

Skala. Nya byggnader och anläggningar bör placeras 
så att de samverkar med och underordnar sig land-
skap ets skala. Ett stor ska ligt landskap med stora berg, 
hög bebyggelse eller täta skogar, tål vanligtvis större 
och högre byggnader än ett småskaligt, låglänt och 
öppet landskap. Detsamma gäller vid kompletteringar 
i befintlig bebyggelse. Att bygga ett stort höghus bland  
många små envåningshus, eller tvärtom, kan upplevas 
som en stor avvikelse från den rådande skalan.

Komplexitet. Relaterad till skalan är landskapets 
komp lexitet, vilket beskriver hur omväxlande och de-
talj rikt ett landskap är. Ett landskapsrum som har hög 
komp lexitet är varierat och detaljrikt och har många 
olika land skaps element. Om dessa element blir för 
många och inte passar ihop, blir landskapet svårt att 
över blicka och upplevs som rörigt och utan struktur. 
Motsatt kan ett land skaps rum med låg komplexitet 
upp fat tas som ointressant och tråkigt. 

Visuell tålighet. Relationen mellan skala och komplex-
itet har betydelse för upplevelsen av landskapet och 
för dess visuella tå lig het. Ett storskaligt och ensartat 
land skap har stor tålighet för större byggnader eller 
an lägg ning ar medan ett småskaligt, varierat och de-
talj rikt land skap har hög kän slighet för land skaps på-
verkan, och kräver större var samhet. Tabellen i figur 
7:7 be skri ver hur denna relation påverkar land skaps-
bild en, och kan användas för att bedöma den visu ella 
tålig het en för olika slags landskap.

Andra värden. Utöver de landskapsbildsvärden som 
dis ku teras ovan, finns det andra värden som påverkar 
upplevelsen av landskapet och som ny be byg gelse be-
höver ta hänsyn till. Det är framför allt värden som 
är relaterade till naturvård, kulturmiljö och fri luftsliv. 
Av de särskilt värdefulla områden med någon form 
av skydd, har vissa ett uttalat landskapsvärde. De lis-
tas i avsnittet Skydd av landskapsvärden ovan och re-
do visas i figur 7:8. Utöver dessa kan till exempel forn-
läm ningar, särskilt värdefull kultur miljö, jord bruks-
mark, våt marker, natur vårds - och fri lufts områden 
ha viktiga land skaps värden som behö ver be aktas, se 
kapitel 7.1 Kul turmiljö, kapi tel 7.3 Natur miljö och 
friluftsliv och ka pitel 5.4 Are ella näring ar. 

Anpassning till landskapet
Samspela med omgivningen. Bebyggelse har sedan ur-
minnes tider vuxit fram i sam spel med landskapet. 
Att ta hänsyn till landskapets värden hand lar om att 
sam spela med landskapet och den omgivande bebyg-
gelsen, så att den nya bebyggelsen kompletterar och 
för stärker land skapet. Genom att placera och utforma 
nya bygg nader och anläggningar så att de pas sar in i 
land skap et kan de bli ett positivt tillskott i landskapet. 

Skapa helhet och balans. Hur man uppfattar bebyg gel-
sen i landskapet handlar om helhet och balans mel lan 
de olika delarna. Viktigast är att läsa av om giv ning-
ens skala och komplexitet. Låt etablerade mönster för 
hur hus läggs till hus, hur tomter avgränsas och hur 
tillfarter utformas vara vägledande. Men också färg-
sätt ning, takvinklar och detaljer på omgivande be byg-
gelse kan spela stor roll för helheten. Det bety der inte 
att allt mås te se likadant ut. Även mycket mo derna 
bygg nader kan fungera väl i ett äldre område eller i 
käns liga natur- och kulturlandskap.

Ta skydd. Låt husen smyga sig in i landskapet i ett 
natur ligt skyddat läge både visuellt och för väder och 
vind. Ta vara på utsikten, men placera byggnaden så 
att den tar skydd av skog eller höjder, till exem pel i 
skogs dungar eller slänter. Det gäller särskilt i käns liga 
natur- och kultur landskap. Även högt upp på höjder 
kan nya bygg nader placeras om de omges av skog. I 
mer öppna land skap bör man vara extra försiktig med 
fri stående resliga hus. 

Bygg nära befintliga bebyggelse. Placera huset som ett 
komplement till redan befifintliga byggnader eller i ett 
skogsbryn, vid en bergsknalle eller en träddunge där 
huset får stöd i landskapet. Utgå från landskapets giv-
na förutsättningar vid val av tomt för att minimera 
spräng ning, schaktning och utfyllnad. I områden som 
re dan är bebyggda nära den befintliga bebyggelsen är 
ofta infrastruktur redan utbyggd och ny tillkommande 
be byg gelse uppfattas sällan störande.

Stäng inte av. Ny bebyggelse bör inte stänga av möjlig-
heten att ta sig till fots till sjöar, utmed vandringsleder 
med mera. Det kan även handla om att inte stänga av 
vackra och långa vyer visuellt. Det är viktigt att skapa 
öppenhet i områden med vackra och vidsträckta vyer 
och inte bygga för. Ett sätt kan vara att bygga bakom 
och/eller nedanför skogspartier eller slänter.



146 (260)

Landskap och vindkraft
Synlighet. Vindkraft påverkar landskapet vi suellt ge-
nom sin stor lek och sina roterande egen skap er. Efter-
som rotor blad en rör sig uppfattar ögat snabbt vind-
kraft verket även om det bara syns i ut kant en av syn-
fältet. Vind kraft verk blir därför ofta syn liga på stora 
avstånd och kan utgöra ett dominerande inslag i land-
skaps bilden. Att vindkraftverken syns behöver inte i 
sig vara en nack del, utan dess påverkan beror på hur 
väl de samverkar med de förutsättningar som finns i 
landskapet. Vid en bra pla ce ring och utformning kan 
vind kraft understryka karak tärs drag i landskapet och 
bli ett positivt tillskott till landskapsbilden. 

Skala. Vindkraftverk är mycket storskaliga i för hål-
lande till andra objekt i landskapet trots att den mark  
yta som upptas av fundamentet är liten. För att inte 
domi nera i landskapet bör vind kraft lokaliseras till 
plats er där de kan in ordna sig i landskapets skala. 
Det förutsätter ett mer storskaligt landskap, vilket gör 
små skaliga landskap direkt olämp liga för stora vind-
kraft verk. Det är en fördel om det fifinns få refe renser 
till den mänskliga skalan. Skogsbygdens stor  ska li ga 
pro duktionsskogar kan rymma stora vindkrafts etab le-

ringar, medan land skapets samhällen och od lings om-
rå den har en småskalig het som gör att vind kraft verk 
in om dessa eller i deras absoluta närhet, blir för do-
mi ne rande. Den tydliga rumsligheten i land skaps öpp-
ning arna gör att en placering en bit bort i omringande 
pro duk tions skog  fungerar bra då det blir tydligt att de 
till hör skogen.18 Vidare kan stora vind kraft verk pla-
ceras i närheten av större tekniska an lägg ning ar som 
skal mässigt matchar vind kraft verk en. 

Komplexitet. Grupp for mationer med enkelt uppfattad 
geometri (till exempel rader, raster eller lik sidiga tri an-
g lar) ger en mindre visuell störning än till synes slump-
visa utplacerade verk, oftast på grund av att regel bun-
denheten tillför landskapet minsta möjliga komp lex-
itet19. Placering av vind kraft verk i höglänta områden 
är svår are än i slätt land skap, eftersom ter räng- och na-
tur för hål landen oftast inte gör det möjligt att pla cera 
verken i be stäm da formationer. Men om landskapet i 
sig har låg komplexitet tål det oregelbundna grupper 
och den ökade komplexiteten kan bli ett tillskott i 
land skapet. I landskap med hög komplexitet är det di-
rekt olämpligt med oregelbundet placerade vindkraft. 

18 Länsstyrelsen Halland 2011a.
19 Boverket 2009b.
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Olämpligt område för vindkraft. Några områden i 
Halland bedöms av läns sty relsen som mycket känsliga, 
och där med olämpliga för vind krafts etab le ring20. I 
Hyl te gäller det land skapet i hela Bol men om rå det ink-
lu sive Fär gen sjö arna och Jällunden. Läns sty rel sens be-
döm ning är att väsent liga kvali tet er i land skap et skul-
le gå förlorade och dess karaktär för ändras negativt 
vid vind krafts etab lering. Området sam man fal ler i sto-
ra drag med fredat område för vindkraft i vind krafts-
plan en, och har anpassats till detta, se figur 7:8. Det är 
cirka 39 000 hektar stort, och pe kas i över sikts plan-
en ut som Olämp ligt om råde för vind kraft, se även ka-
pitel 6.1 Energi för sörj ning. In om detta om råde be-
döms etab lering av vind kraft, bå de till stånds pliktig 
och bygg lovs pliktig, va ra olämplig. Området är att be-
trak ta som en form av stort opå ver kat område enligt 
miljö balken21, se nedan.  

Stora opåverkade områden 
Skydd. Enligt miljöbalken22 ska stora mark- och vat-
ten om råden som inte alls eller endast obetydligt är på-
ver kade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
mil jön så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
på tagligt kan påverka områdenas karaktär. Skyddet 
motiveras av värdet för jord- och skogs bruk et, av vär-
det för människor som är verksamma på lands bygden 
och bevarandet av handlingsfriheten i det framtida re-
surs utnyttjandet. Områdena ska skyddas mot ekolo-
giska påfrestningar, bullerstörningar och stör ningar 
på landskapsbilden. Sto ra sammanhängande områden 
har stor bety del se för natur upplevelser och rek reation. 
Tanken är dock inte att områdena ska hindra utvidg-
ning av be fintlig be byg gelse eller påverka bruk nings-
formerna i jord- och skogs bruket. Det är också möjligt 
att peka ut andra slags opåverkade områden, till ex-
empel så kallade tysta områden, lågstrålande områ den 
eller områden som på annat sätt har låg på verkan från 
störningar.

20 Länsstyrelsen 2011a.
21 Miljöbalken kapitel 3 § 2.
22 Kapitel 3 § 2.

Övergripande planeringsinriktning - Landskapsvärden
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Anpassa ny bebyggelse till landskapsbilden så att den blir ett tillskott som förstärker landskapets värden.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Landskapsvärden
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G4 NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Landskapsvärden
§	OLÄMPLIGT OMRÅDE FÖR VINDKRAFT

Nationella och mellankommunala intressen - Landskapsvärden
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Landskapsvärden
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Vad är stort och opåverkat? Kriterier för bedömningen 
av hur ett område ska anses vara ”stort” och ”opå ver-
kat” saknas i lagstiftningen. Eftersom förut sätt ning ar-
na i de olika delarna av landet är väldigt varierande, 
får bedömningen istället utgår från de lokala för hål-
lan dena. Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en 
studie av stora opåverkade områden i länet, och be-
traktar där om råden på minst 2 000 hektar som inte 
är alltför smala som stora23. Som opåverkade an vän-
des upplevelsen av området som opåverkat, både vad 
gäller buller och synintryck. Ett antal olika slags ex-
ploa te rings företag identifierades som begräns ande för 
stora opå ver kade områden, bland annat kon centrerad 
bebyggelse, större vägar, järnvägar, kraft ledningar, 
vind kraftverk, grus- och bergtäkter, industri anlägg-
ning ar, motorbanor, campingplatser och golfbanor.

Stora opåvekade områden i Hylte. I den förra över-
sikts planen pekades stora delar av kommunen ut som 
stora opåverkade områden. De delar av dessa om rå-
den som inte redan är påverkade av ex ploa terings-
före tag, består av ra tio nellt och stor ska ligt skogsbruk. 
Man kan därför i fråga sätta om de kan upp fattas som 
opåver kade med tanke på det av tryck som skogs bruk-
et har på land skaps bilden. Stora opåverkade områ den 
tillkom i lagstiftningen på 1980-talet för att freda om-
råden i städernas när het med natur, fria stränder, bil-
fria zoner och öppna land skap, vilket kan vara relativt 
sällsynt i stor stads nära kom muner. Detta är inte fallet 
i Hylte kommun. De om råden i kommunen som har 
störst värde som opå ver kade är framför allt de stora 
våt marks områdena. Dessa upp märksammas särskilt 
i över sikts planen och flera skyddas av natur reser vat 
och/eller är utpekade som riks intresse för natur vård 
eller Natura 2000. Hylte kom mun av ser inte att peka 
ut några särskilda områ den som stora opå ver kade 
utöver dessa områden, ut över Olämpligt område för 
vindkraft, se föregående avsnitt.

23 Länsstyrelsen Västra Götalands län 1998a.
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7.3 Naturmiljö och friluftsliv
En grön livsmiljö
Behov. Naturmiljön har i alla tider varit en resurs för 
människans överlevnad, som vi behövt för föda, ma te-
rial och upplevelser. Att värna om naturvärdena hand-
lar både om att skydda värdefulla områden och art er 
i ekosystemet, och om att möta människans be hov av 
att använda naturen och det som naturen ger, i form 
av till exempel pollinering, klimatreglering och vatten-
rening, men också upp levelser och rekreation. 

Livskvalitet. Träd, växter, grönytor och vatten kan 
ock så vara ett viktigt incitament för att skapa en häl-
so sam och attraktiv boendemiljö. En kommun som 
pla nerar för fram tiden lockar människor inte bara 
med arbets till fällen, vård, skola och omsorg utan ock-
så med en attrak tiv närmiljö som erbjuder varie rade 
möjligheter till naturupplevelser och rekrea tion.

Övergripande mål för naturmiljö och 
rekreation

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling på ver kas naturmiljö 
och friluftsliv fram för allt av: Mål 11 om 
att göra stä der och samhäl len inklude-
ran  de, och hållbara, bland annat ge nom 

att till handahålla säkra, inkluderande och tillgängliga 
grön områden och offentliga platser: Mål 13 om att 
stärka motståndskraften mot och förmågan till an-
pass  ning till klimatrelaterade faror, och Mål 15 om att 
hejda för lusten av biologisk mångfald och att inte grera 
eko  systemens och den biologiska mång fald ens värden 
i nationella och lokala planerings- och utveck lings -
processer.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Naturmiljö och rekration be rörs 
fram för allt av följande sex miljömål: 

Ett rikt växt- och djurliv. Den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och 
fram tida generationer. Människor ska 
ha tillgång till en god natur- och kul tur-

mil jö med rik biologisk mångfald som grund för häl sa, 
livskvalitet och välfärd.

God bebyggd miljö. Många faktorer 
sam verkar för utvecklingen av goda livs-
mil jöer, bland annat tillgången till natur- 
och grönområden av god kvalitet i när-
heten av bebyggelse, en god var dags-

miljö som utgår från och stöder människans be hov, 
och en hållbar samhällsplanering med fokus på bland 
annat miljö- och hälsorelaterade frågor. 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Proposition 2004/05:150. 

Levande sjöar och vatten drag. Sjöar och 
vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas.

Myllrande våtmarker. Våtmarkerna till-
handahåller viktiga ekosystemtjänster 
som biologisk produktion, kollagring, 
vattenhushållning, vattenrening och ut-
jämning av vattenflöden. De har också 

ett värde för friluftslivet, inte minst som opåverkade 
områden med låga bullernivåer.

Levande skogar. Skogen erbjuder unika 
livsmiljöer för olika djur- och växtarter. 
Den är också en viktig källa till förny ba-
ra råvaror och är värdefull för friluftsliv 
och rekreation.

Ett rikt odlingslandskap. En stor del av 
våra växt- och djurarter finns i slåtter- 
och betesmarker samt i åker- och väg-
renar, åkerholmar, våtmarker och andra 
småbiotoper. Ett tillgängligt odlings land-

skap har ock så ett värde för friluftsliv och rekreation. 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för 
kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljö-
området. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner 
och landsting. 

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. och följdändringar i andra lagar.  

Lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. I lagens inledande bestäm-
melser tydliggörs lagens syfte och termen kulturminnesvård ersätts av 
den modernare termen kulturmiljöarbete. Språket meänkieli ska om-
nämnas i hänsynsregeln om god ortnamnssed.  

I lagen införs ett förtydligande som innebär att en lämning som kan 
antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller 
senare inte omfattas av den allmänna definitionen av fornlämnings-
begreppet. Länsstyrelsen föreslås dock genom beslut i det enskilda fallet 
få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  

Även hundraårsgränsen för fornfynd, som påträffas under andra 
omständigheter än i eller vid en fornlämning och har samband med denna 
(s.k. lösfynd), ersätts med ett krav på att föremålet ska kunna antas vara 
från tiden före 1850.  

Regelverket om metallsökare förtydligas så att det står i överens-
stämmelse med EU-rätten och samtidigt ger skydd för kulturarvet.  

Det s.k. märklighetsrekvisitet, kvalifikationsgrunden för byggnads-
minnesförklaring, ersätts av ett krav på att byggnaden, antingen enskilt 

Mål för friluftspolitiken3. Målet för fri-
luftslivspolitiken är att stödja män nisk-
ors möjligheter att vistas ute i naturen 
och utöva friluftsliv, där allemansrätten 
är en grund för friluftslivet. Utgångs-
punkten är att friluftslivet ger oss hälsa, 
naturförståelse och regional utveckling. 

De tio friluftsmålen är: 

§	Tillgänglig natur för alla
§	Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
§	Allemansrätten
§	Tillgång till natur för friluftsliv
§	Attraktiv tätortsnära natur
§	Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
§	Skyddade områden som resurs för friluftslivet
§	Ett rikt friluftsliv i skolan
§	God kunskap om friluftslivet
§	Friluftsliv för god folkhälsa

Inventeringar, planer och program för natur- 
och friluftsvärden

Myrskyddsplan för 
Sverige

Huvudrapport över revidering 2006

RAPPORT 5667 • APRIL 2007

Myrskyddsplan4. I begreppet myr ingår 
mossar och kärr. Skillnaden dem emellan 
är var de får sitt vatten ifrån, ifrån nära-
liggande mark (kärr) eller endast ovan-
ifrån ge nom nederbörd (mossar). Myr-
skydds planen syftar till att identifiera ett 
representativt urval av land ets mest vär-

de fulla myrar så att de kan ges ett lång sik tigt skydd, 
med tonvikt på de objekt som inte har det ännu. I Hyl-
te ingår fem områ den: Store mos sen-Färg ån, Yamossen, 
Kloömossen, Lun na mos sen och Mogöls myren. Av 

3 Mål för friluftspolitiken, Regeringens skrivelse 2012/13:51.
4 Naturvårdsverket 2007a.
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dessa saknar de två förstnämnda lång siktigt skydd, se 
figur 7:11.

 
  Ängar och betesmarker i Halland 
   Resultat av inventeringen 2002-2004 samt skötselråd 

Ängs och betesmarksinventering5 ut för-
des 2002-2004 i hela Sverige på rege-
ring ens uppdrag. Naturbetesmarker och 
slåtter ängar har stor betydelse för den 
bio lo giska mång fald en eftersom dessa 
na tur typer är några av de mest art rika 
bio top erna i landet. I Hylte invente ra des 

218 objekt med en sammanlagd areal på 298 hek tar. I 
kom munen finns gott om odlingsrösen som hör sam-
man med fos sil åkermark och stentippar, vilka gyn nar 
den biolo gis ka mångfalden. 

 

Inventering av restaurerbara 
naturbetesmarker i Hylte kommun 
Meddelande 2006:23 

Inventering av restaurerbara natur betes
marker6. Naturbetesmarker är en av de 
artrikaste miljöerna för växter och djur.
Inventeringen undersöker na turvärdena i 
de marker i Hylte kom mun som i ängs- 
och betes marksinventeringen identifie ra-
des som restaurerbara. 

Höga naturvärden i grus- och 
sandtäkter i Hallands län
2010:17

Naturvärden i grus och sandtäkter7. 
Den biologiska mångfalden i täkter har 
upp märksammats alltmer. Den om fat-
tande inventering som gjorts av grus- 
och sandtäkter i Halland, visar vilken 
betydelse täkterna har för den biologiska 
mångfalden i dagens land skap och hur 

de kan hanteras för att bevara och utveckla värdena.

5 Länsstyrelsens Hallands län 2006a.
6 Länsstyrelsen 2006b.
7 Länsstyrelsens Hallands län 2010b.

Naturvårdsinventering8. På uppdrag av 
länsstyrelsen ut fördes på 1970-talet en 
naturvårdsinventering i Hyl te kommun, 
för att identifiera de allra värde fullaste 
naturområdena i kommunen. Dessa om-
rå den pekades sedan ut som särskilt na-
tur vårdsintresse i ÖP20019. 

1

2019-09-30

UNDERLAG TILL
GRÖNSTRUKTURPROGRAM

FÖR HYLTE KOMMUN

Underlag till grönstrukturprogram10. Ett 
underlag till grönstruk tur prog ram för 
Hylte kommun har tagits fram, där över-
gripande grön struktur och land skaps-

karaktärer beskrivs och tät orts nära rekrea tions om rå-
den och -stråk identifieras.  

Skydd av natur- och friluftsvärden
Konventionen om biologisk mångfald
Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, kon-
ventionen om biologisk mångfald11 där vi för bin der 
oss att vårda vår biologiska mångfald och an vända 
den på ett uthålligt sätt, det vill säga så att den inte 
för störs. Konventionen har tre övergripande mål: 

§	Bevarande av biologisk mångfald

§	Hållbart nyttjande av mångfaldens beståndsdelar

§	Rättvis fördelning av den nytta som kan utvinnas ur 
genetiska resurser.

8   Länsstyrelsen 1974a.
9   Hylte kommun 2003a.
10 Tyréns 2018b och Hylte kommun 2019b.
11 SÖ 1993:77.

Figur 7:9. Skogen har stor betydelse för rekreation och friluftsliv, men också för växt och djurliv, råvaruproduktion och klimatreglering. Foton: 
Hylte kommun Anders Dryselius (bild 1) bioresurs.uu.se (bild 2), Scandinav bildbyrå (bild 3 och 4 och Hylte kommun Hanneli Dahl (bild 5). 
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Våtmarkskonventionen 

Våtmarkskonventionen12 eller Ramsar kon ven tionen, 
är en global naturvårds konvention för att be va ra 
våt mark er och vattenmiljöer och nyttja dem på ett 
håll bart sätt. Världens naturliga våtmarker och vat ten-
mil jöer är mycket värdefulla och man räk nar med att 
värl dens våt mark er varje år ger värld ens be folk ning 
tjänst er och pro dukter till ett vär de av tio tals biljoner 
kro nor. Med lems staterna i Våt marks kon ven tion en 
för binder sig att verka för mark planering och för valt-
ning som tar hänsyn till våt marker och vat ten mil jöer, 
främ ja forskning och ut bildning samt sam arbeta med 
andra länd er i frågor som rör kon ven tionen, i syn ner-
het rö ran de gräns över skri dande våt mark er och vatten-
sys tem. Dessutom åtar sig varje med lems land att utse 
och be vara minst ett våt marks om råde av internationell 
be ty del se, ett så kal lat Ram sarområde. I Hylte finns 
inget Ramsarområde, men konventionens övriga delar 
gäl ler för alla våtmarker och vattenmiljöer.

EU-direktiv
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområ-
den som syf tar till att bevara den biologiska mång fald -
en i Europa. Flera områden är utvalda därför att de är 
viktiga livs miljöer för hotade arter. Natura 2000-om-
rå den utses med stöd av två EU-direktiv, få gel direktiv-
et13 respektive art- och habitatdirektivet14 och regleras 
i mil jö balken15. Det krävs tillstånd för verk sam heter 
eller åtgärder som på ett bety dande sätt kan på verka 
mil jön i ett Natura 2000-område, eller utan för ett 
sådant om råde om åtgärden bedöms påverka syftet 
med om rå det nega tivt. Tillstånd hanteras i första hand 
av läns sty rel sen. För varje område finns en be va rande-
plan till gäng lig på länsstyrelsens hemsida. I Hyl te 
finns tret ton Na tu ra 2000-områden, se figur 7:11 och 
kapitel 9.1 Riks intressen:

§	Dullaberget (2000)
§	Kloö (2004)
§	Lidhult (2002)
§	Lintalund (1995)
§	Lunnamossen (2000)
§	Mogölsmyren (1995)
§	Moshult (2002)
§	Mårås (1995)
§	Skubbhult (1995)
§	Skärshultaberg (2005)
§	Store Mosse-Färgån (1997)
§	Tira öar (1996)
§	Ödegärdet (1995)

Miljöbalken
Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att lång sik-
tigt skydda värdefull natur16. De bildas för att bevara 
bio logisk mångfald (lik som Natura 2000-områden), 
vår da och bevara vär de fulla naturmiljöer, tillgodose 

12 SÖ 1975:76.
13 2009/147/EG.
14 92/43/EEG, senast ändrat genom 2006/105/EG.
15 Miljöbalken kapitel 7 § 27 och 4:8.
16 Miljöbalken kapitel 7 § 48.

be hov av områden för fri lufts livet, skydda, återställa 
el ler nyskapa värdefulla na tur miljöer och livsmiljöer 
för värde fulla arter. Föreskrifter och skötselplan för 
var je om rå de finns på läns sty rel sens hemsida. Kom-
mun erna har rätt att bilda egna naturreservat, en möj-
lighet som bör övervägas i arbetet med att ta fram ett 
naturvårdsprogram för kommunen. I Hyl te finns fjor-
ton natur reservat, varav ett kyrkligt (Dulla berget) och 
tretton statliga, se figur 7:11: 

§	Gassbo (2005)
§	Hastaböke (2003)
§	Hägnen (2010)
§	Kloö (1988)
§	Lintalund (1987)
§	Lunnamossen (2013)
§	Mogölsmyren (1976)
§	Mårås (2008)
§	Sikö (1957)
§	Sjö (2012)
§	Skubbhult (1993)
§	Tira öar (1986)
§	Ödegärdet (1995)
§	Älmö (2016)

Naturminnen är vid sidan av nationalpark den äldsta 
skyddsformen för natur i Sverige17. Ett naturminne 
är ett särpräglat natur föremål som behöver skyddas 
eller vårdas särskilt. Naturminnen kan i många fall 
ha mycket stor betydel se för bevarandet av den biolo-
gis ka mång falden, till exempel när gamla, särskilt 
skydds vär da träd med rik fauna och flora skyddas. I 
Hylte finns fyra naturminnen, se figur 7:11.

§	Ynnabo 1:4 - en ek (1947)
§	Nittebo 1:4 - tre lindar vid Linnekullen (1948)
§	Hylteberg 1:5 - område med blåsippor (1953)
§	Skogsgärde 1:3 - Hallands största ek (1963)

Djur och växtskyddsområden18. I Hyl te finns tre 
fågelskyddsområden, samtliga i Unnen, se figur 7:11. 

§	Kia holme (1983)
§	Stora och Lilla Slangholmen (1983)
§	Stora och Lilla Förö (1983)

Om det behövs sär skilt skydd för en djur- eller växt-
art inom ett visst om råde kan länsstyrelsen eller kom-
munen meddela före skrifter för området som in skrän-
ker rätten till jakt/fiske eller rätten att uppehålla sig 
inom området, så kallat tillträdesförbud. Det gäl ler 
under sommarhalvåret19 för de tre fågel skydds områ de-
na och för naturreservaten Sikö och delar av Tira öar 
(Hög holma och Sköraholma). 

Biotopskydd. Mindre områden som håller mycket hö-
ga natur värden skyddas som biotopskydds områ den. 
De skiljer sig från till exempel naturreservat ge nom 
att det är ett antal namngivna biotoptyper som får 
skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika 

17 De kom till i den första svenska naturskyddslagen som beslutades 1909.
18 Miljöbalken kapitel 7 § 12.
19 1 april  15 juli för samtliga utom Sikön där tillträdesförbud gäller 1 mars  
31 augusti. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.
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form er av biotopskyddsområden, dels ett gene rellt 
skydd för vissa biotoptyper,20 dels ett skydd för en sär-
skild biotop som beslutas i varje enskilt fall21. Gene-
rellt bio top skydd gäller för följande biotoper: 

§	Alléer
§	Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
§	Odlingsrösen i jordbruksmark
§	Pilevallar
§	Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
§	Stenmurar i jordbruksmark
§	Åkerholmar

Dessa biotoper får inte tas bort eller skadas. Om det 
finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen medge dispens 
från biotopskyddet. Vidare kan skogs styrelsen eller 
kommunen skyd da mindre skogs områden som håller 
mycket höga na tur vär den som biotop skydds om rå-
den22, till exempel nyckelbiotoper. I Hylte finns ett 
stort antal skogliga biotop skydds områden beslutade 
av Skogs sty rel sen,23 se figur 7:11. Inom dessa får man 
inte bedriva verksamhet el ler genomföra åtgärder som 
kan skada natur miljön. Skogs styrelsen får ge dispens 
om det finns särskilda skäl. 

Artskydd24. Skyddet av arter i landskapet är ett viktigt 
komplement till skyddade områden. Artskyddet är ett 
genom förande av internationella överenskommelser 
och EU-direktiv, samt inkluderar de svenska frid lys-
ning arna. Till skillnad från områdesskyddet gäller art-
skyddet över hela landskapet. Det innebär att alla 
kan beröras och behöva ta hänsyn. Cirka 600 av de 
50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är frid-
lysta i hela landet, bland annat alla orkidéer, groddjur, 
kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar, och ytterligare 
43 växt- och djurarter är fridlysta i vissa län.

Strandskydd. Vid alla sjöar och vattendrag omfattas 
mark- och vattenområdena närmast stranden av ett 
gene rellt strandskydd.25 Strand skydd et finns för att 
trygga allas tillgång till stränd er na och för att skydda 
livs villkoren för djur och växt er på land och i vatten. 
Inom ett strandskyddat om rå de får man inte bygga 
nytt, ändra använd ningen av befintliga byggnader, grä-
va, fylla ut, eller ändra för utsättningar för natur vär de-
na på annat sätt. Om det finns särskilda skäl kan man 
få dispens från strand skyddet, se kapitel 4.2 avsnitt 
Lands bygds ut veckling i strandnära läge, vilket i första 
hand prövas av kom munen. Läns styrelsen ansvarar 
för prövningen i om råden som även omfattas av andra 
natur skydd. För Jällunden, Stora Färgen, Mellan- och 
Södra Färgen, Unnen och Bolmen gäller ut ökat strand-
skydd för hela eller delar av strand om rådet.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal där fastig-
hets ägaren och staten eller kommunen kommer över-
ens om en viss ekonomisk ersättning för fastighets-

20 Enligt förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., SFS 
1998:1252.
21 Miljöbalken kapitel 7 § 11.
22 Enligt miljöbalken kapitel 3 § 11.
23 Se kartdatabas Skogstyrelsen 2017b.
24 Artskyddsförordning, SFS 2007:845.
25 Miljöbalken kapitel 7 § 1318.

Bosgårdsfallet i Torup. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.
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ägaren, mot att denne avstår från till ex em pel skogs-
bruk. Naturvårdsavtal kan tecknas för om rå den med 
hotade arter eller skog med höga sociala värden26. I 
Hylte finns ett flertal områden med natur vårdsavtal, se 
figur 7:11.

Riksintressen för naturvård. Områden som är av riks-
intresse för naturvård ska representera huvud dragen 
i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa 
mång falden i naturen. I Hylte finns sju riksintressen 
för naturvård, se figur 7:11. 

§	Storemossen-Färgån (NN 17) 
§	Femsjöbygden (NN 25) 
§	Yamossen (NN 44) .
§	Lunnamossen (NN 45) 
§	Ivås (NN 46) I
§	Osberg-Bolkabo (NN 47) 
§	Snokamossen (NN 48) 

Värdebeskrivningar för riksintresse områ dena finns i 
kapitel 9.1 Riksintressen. 

Riksintressen för friluftsliv. De områden som pekas ut 
som riksintresse för friluftsliv har särskilt goda för ut-
sättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller 
kulturmiljöer och vattenanknutna frilufts akti viteter 
och därmed berikande upplevelser. En översyn av riks-
intresse om rå dena för friluftsliv har gjorts27. I Hylte 
kommun finns ett riksintresse för friluftsliv:

§	Bolmenområdet (FN 13, 2016) 

Värdebeskrivning för riksintresse områ det finns i kapi-
tel 9.1 Riksintressen. 

Riksintresse skyddade vattendrag. För vissa områden 
i Sverige gäller särskilda hushållnings bestäm melser 
enligt miljöbalken ka pitel 4. Fylleån med till hörande 
käll- och biflöden är ett sådant område, där vatten-
kraftverk samt vattenreglering eller vatten över ledning 
för kraftändamål inte får utföras, se kapitel 9.1 
Riksintressen.

Grön infrastruktur
En sammanhängande struktur. Grönområdena i tät-
orter och på landsbygden hänger samman och bildar 
en helhet, en grön infrastruktur. Allt från den väl ansa-
de parken eller trädgården, till den vilda naturen in-
går i grönstrukturen. och hit räk nas också vatt net i 
dammar, sjöar, vattendrag och våt marker. Denna grön-
struktur är en levande infra struktur, som är minst lika 
viktig för sam häl let som funge rande väg nät, elnät eller 
kollek tiv trafiknät. 

Kvalitativ grönska. Den gröna infrastrukturen inne-
håller många sociala, ekologiska och kulturella värden 
och ger för ut sätt ningar för re krea tion och friluftsliv, 
både på landet och i tät be byg gelse. Med ökad täthet 
blir det ännu viktigare att identi fiera och värna om 
grönstruk turen. Men mycket grönska skapar inte 

26 Från och med 2015 är det möjligt att teckna naturvårdsavtal även för att 
bevara skogars sociala värden.
27 Naturvårdsverket 2017e.

auto ma tiskt en bättre byggd mil jö, utan det är dess 
värden för män niskor och eko sys tem en som spelar 
roll. Väl in te gre rad med övriga struk turer kan grön-
struk tur bidra till attrak tivi tet, håll bar tillväxt och 
ökad väl färd.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Förenklat 
kan man säga att den gröna infrastrukturen har två 
slags värden, dels för att försörja oss män nisk or med 
olika överlevnadstjänster som vi behöver, så kallade 
ekosystemtjänster, dels för att upprätthålla de funk-
tionella eko system ens långsiktiga balans och den bio-
logiska mång falden. Den biologiska mångfalden är 
grunden för de funktionella ekosystemen och dessa 
är i sin tur en förutsättning för de ekosystemtjänster 
naturen bidrar med. All sam hällsplanering och besluts-
fattande ska enligt riks dags beslut ta hänsyn till bio lo-
gisk mång fald och ekosys tem tjänster28. 

Ekosystemtjänster
Naturens nytta. De flesta är nog överens om att grön-
områ den både förskönar och skapar trivsel i ett områ-
de. Vad många inte tänker på lika ofta är vilken bety-
del se fungerande ekosystem har för vårt välbefin nan de 
och vår vardag. Vi är beroende av processer som jord-
ens ekosystem upprätthåller. Många av pro cess er na är 
så vardagliga att de tas för givna, samtidigt ger de oss 
luften vi an das, maten vi äter och vattnet vi dricker. 

Ekosystemtjänster. Be greppet ekosystemtjänster an-
vänds för att syn lig gö ra denna nytta som människan 
får från natur ens ar bete, både direkt och indirekt. 
Eko sys temtjänster är ett samlingsbegrepp för olika 
produkter, tjänster och andra värden som eko sys tem 
förser oss med, till exempel binas pollinering av frukt-
träd och lövens förmåga att rena och syre sätta luft. 
Ekosystemtjänster delas in fyra under grupper:

§	Försörjande tjänster levererar produkter, till ex em-
pel genetisk mångfald. De utgör grunden för hur 
natur en fungerar och klarar att fortleva.

§	Reglerande tjänster fungerar som buffert i olika 
sammanhang genom att reglera och utjämna olika 
skeenden i miljön, till ex em pel luftrening, buller-
reglering, skydd mot extremt väder, vattenrening, 
stabilare mikroklimat, att luftens koldioxid binds, 
eller lokalt omhändertagande av dagvatten.

§	Understödjande tjänster bygger upp och stödjer 
öv riga ekosystemtjänster. De erbjuder livsmiljöer för 
djur och växter samt biologisk mångfald och gene-
tisk mångfald. De utgör grunden för hur naturen 
fungerar och klarar att fortleva.

§	Kulturella tjänster påverkar människors hälsa och 
väl befinnande. Det kan till exempel vara områden 
för rekreation, besöksnäring och/eller estetiska och 
kul tu rella upplevelser.

28 Proposition 2013/14:141.
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Mångfunktionella ytor. En viktig uppgift för sam hälls-
plane ringens är att orga nisera samhällets funk tioner, 
på ett sätt så att eko sys tem ens förmåga att gene rera 
tjänst er som till godoser våra behov samtidigt säkras. 
Att aktivt integ rera eko system tjänst er i planeringen är 
vik tigt för att till exempel gö ra sam hället mindre sår-
bart för klimat föränd ringar. Ett sätt att kunna stödja 
klimatreglerande tjänst er i bebyg gelse är att arbe ta 
aktivt med träd, grönområden, vattendrag och damm-
ar i bebyggelsen så att dessa kan fun gera som luft-
för bätt rare, temperatursänkare och han tera ökan de 
vatten mängder, samtidigt som de fungerar som boll-
planer och grönytor, och för höjer livs miljön i den 
byggda miljön.

Biologisk mångfald och naturvård
Variation. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp 
som om fattar all den variation mellan arter, inom arter 
och livsmiljöer som finns på jorden. Med biologisk 
mång fald menas den genetiska variationen hos indi-
vid  erna inom en art, mellan olika arter och mellan 
olika naturtyper och landskap. Man skulle kun na säga 
att det innefattar allt i naturen, både vilda och odlade 
växter och djur.

Artrikedomen. Olika arter har olika roller i eko sys-
tem en och om man tar bort en del av kedjan så blir 
hela systemet svagare och fungerar sämre. Biologisk 
mång fald innebär också bevarande av olika eko lo gis ka 
pro cesser som livet på jorden är bero ende av, till 

exem pel fotosyntesen i de gröna växterna, ned bryt-
ning en i jorden, polline ring en av grödor och vat ten-
regleringen i skogs land skapet.

Hot. Mänskliga aktiviteter medför att allt fler livs-
mil jöer förstörs och arter dör ut i snabb takt29. Skog-
en är en viktig livsmiljö för många arter. Ut arm ning-
en av den biologiska mångfalden i Sverige har många 
or sak er, men två faktorer domi ne rar: skogs av verk ning 
vil ket ger brist på lövskog och döda träd, och igen-
väx ning av ängs- och natur- betes mark i jord bruks-
land skap et30. Upp skatt nings vis finns runt 70 pro cent 
av värld ens land levan de växt- och djurarter i skogs-
eko sys tem.31Avverkning har stor nega tiv påverkan på 
de många arter som är knutna till skoglig kon tinui-
tet. Igen väx ning sker i olika land skaps typer och av 
flera or sak er. Äldre tiders varia tions rika lands bygd 
har er satts av vidsträckta och lik form iga skogs områ-
den eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur 
kan leva.32 Även klimat för änd ringarna kommer att 
påverka den biologiska mång falden både direkt genom 
för änd rad temperatur och neder börd samt indirekt 
genom förändrad mark an vänd ning.33 

29 Se t.ex. forskning.se/2011/02/01/denbiologiskamangfaldenfortsatter
minska/.
30 Se t.ex. artdatabanken.se/arterochnatur/biologiskmangfald/, scb.se/
statistik/MI/AA9999/2003M00/MI01SÅ0001_16, naturvards verket.se/Sa
marmiljon/Vaxterochdjur/Biologiskmangfald/, http://bioresurs.uu.se/myller/
biomangfald/mangfald15.htm. 
31 Skogssverige 2018
32 Artdatabanken 2018.
33 Naturvårdsverket 2018a.

Figur 7:10. Exempel på ekosystemtjänster. Källa: Havs och vattenmyndigheten.
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Våtmarker. Sjöar, vattendrag och våtmarker har stor 
betydelse för växt- och djurlivet. Våtmark är sådan 
mark där vatten till stor del av året finns nära under, 
i eller strax över mark ytan och vege ta tions täckta 
vatten områden. Be greppet inne fat tar en mängd olika 
natur typer såsom myrar, stränd er, kärr och mossar. I 
Hylte finns många mer eller mindre vidsträckta myr-
ar och mossar och de kan tyckas triviala för oss, men 
denna naturtyp finns endast i norra Europa och är ur 
ett globalt perspektiv unik. De representerar det när-
maste ”riktig vildmark” vi kan komma idag. Våt-
mark er levererar viktiga eko sys tem tjänster som att 
bin da och lagra kol, rena vatten, fungera som över-
sväm nings skydd och bidra med biologisk pro duk tion. 
Flera våtmarker har också arkeo logiska läm ning ar 
och kulturhistoriska värden, fri lufts värden samt land-

skaps värden som kan skadas när de exploa teras eller 
växer igen. Många våt marks områden är skydd ade 
som bland annat natur reservat, men ett stort antal våt-
mark er med utpekade natur- och kultur värden saknar 
ett bra skydd. 

Spridningskorridorer. För att främja den biologiska 
mång falden är det viktigt att arter får möjlighet att 
förflytta sig mellan olika habitat och föröka sig. Ett 
stråk som kopplar samman olika naturområden med 
var andra kallas spridningskorridor. Stör re sam man-
häng ande landskapsstråk utan bar riär er är också 
myck et värdefulla för rekreation och natur upp le vel ser. 
Vär de fulla stråk går ofta längs skogsbryn och längs 
vat ten, områ den som också kan vara viktiga för till 
ex em pel bebyg gelse och vägar. Det är därför ange läget 
att viktiga sprid nings korridorer identifieras i det fort-
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Figur 7:11. Naturmiljö. Kartan är en nulägesbild då underliggande information uppdateras kontinuerligt. Karta: 20191118, Rickard Linder/
Pernilla Jacobsson. 
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sat ta arbe tet med naturvårdsprogram, så att de kan 
be ak tas i sam hälls plane ring en. Sprid nings kor ri dorer 
bör finnas mellan större sam man hängande skogs om rå-
den och mellan områden med särskilda natur värden. 

Utredningsområden särskilt värdefull naturmiljö. 82 
natur miljöer som identifierades som särskilt värde-
fulla i na tur vårds in ven teringen34, pekades ut som sär-
skilt na tur vårds int res se i ÖP200135. Många år har 
gått sedan dess och in ven teringen är i behov av upp-
datering. I denna översiktsplan pe kas tills vidare samt-
liga om rå den ut som Utredningsområde sär skilt vär-
defull natur miljö, för att säker ställa att kvar va ran de 
na tur värden i dessa områ den beaktas och som under-
lag för fort satt arbetet med ett natur vårds prog ram, se 
figur 7:11.

Naturvårdsprogram. Enligt miljöbalken är kommunen 
skyldig att visa hänsyn till natur och miljö vid den fy-
siska planeringen. För att kunna göra bedömningar 
och avvägningar i samhällsplaneringen som tar hän syn 
till viktiga naturvärden, är det viktigt att ha ett aktu-
ellt och sammanvägt underlag. Det är där för ange läget 
att ta fram ett naturvårdsprogram för kommunen. De 
inventeringar som gjorts av länsstyrelsen, skogs sty rel-
sen med flera behöver kompletteras och sammanvägas 
till en hel het, där även värden för vardagsfriluftsliv 
och besöksnäring vägs in. In ven te ring arna har i flera 
fall många år på nack en, och det finns en stor osäker-
het om iden ti fie ra de värden fort fa rande är aktuella. 
Pro grammet bör identifiera värdefulla naturmiljöer 
och dess tillgänglighet, inte minst runt tätorterna, lik-
som eko lo giskt särskilt känsliga områ den och viktiga 
sprid nings kor ri dor er, samt ta ställning till hur värde-
fulla om rå den på kommunens mark ska säker ställas, 
liksom even tu ellt behov av kommunala natur reservat, 
se kapitel 9.3 Ge nom förande och fort satt arbete och 
riktlinje G4/Kommu nal mark i kapitel 11.4 Hänsyn - 
väg led ning till karta 3.

Kommunal mark. Kommunen har ett särskilt ansvar 
att vårda den mark man äger på ett ansvarsfullt sätt. I 
avvaktan på naturvårds program met införs en riktlinje 
i översiktsplanen som anger att skogs- och naturmark 
som kommunen äger ska under hållas så att värden 
för rekreation och biologisk mång fald bevaras och 
utvecklas, se riktlinje G4/Kommunal mark i kapitel 
11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Känsliga områden. Mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan ska da 
natur miljön36 och bör därför identifieras i över sikts-
planen. Med begreppet avses värdefulla natur om rå-
den som är känsliga för skador till följd av luft för-
oreningar, över gödning, utsläpp eller andra former av 
miljö påverkan. Det handlar främst om tre slags mark- 

34 Länsstyrelsen 1974a.
35 Hylte kommun 2003a.
36 Miljöbalken kapitel 3 § 3.

och vattenområden:

§	Områden med instabila produktionsförhållanden 
och ogynnsamma återväxtförutsättningar, till ex-
empel låg motståndskraft mot försurning

§	Områden som inrymmer växt- och djurarter som är 
hotade eller sällsynta, till exempel rödlistade arter

§	Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och som 
sam tidigt inrymmer stora ekologiska värden, till 
ex empel extremt förorenade sjöar, oreglerade ström-
man de vatten, äldre kulturlandskap och gräs marker 
med lång hävd, ädellövskogar, reproduk tions platser 
och vandringsvägar för fisk och rest bio toper av 
särskilt värde.

Utpekande. Enligt miljöbalken likställs områden med 
höga natur värden med ekologiskt särskilda känsliga 
områden. I denna översiktsplan görs en översiktlig 
iden tifiering av särskilt känsliga områden. Dessa om-
råden bör sedan analyseras ytterligare inom ramen för 
ett na tur vårds program, med avseende på art innehåll 
(hotade och sällsynta arter), naturtyp (för svin nande 
naturtyper) och florans och faunans känslig het och 
behov av kon tinuitet. Det kan också finnas fler om-
rå den som be höver avgränsas som ekologiskt sär skilt 
känsliga, vil ket får utvärderas i det fortsatta arbetet. 

Urval. De områden som pekas ut som Ekologiskt sär-
skilt käns ligt område, se fi gur 7:11, är områden med 
höga natur värden som inte redan är skyddade, och 
som identifierats som:

§	nyckelbiotoper utpekade av skogsstyrelsen (inklu-
sive storskogsbrukets nyckelbiotoper)

§	naturvärdesobjekt enligt skogsstyrelsens databas, 
det vill säga områden med naturvärden som inte når 
upp till definitionen av nyckelbiotop

§	värdefulla ängs- och betesmarker enligt ängs- och 
betesmarksinventeringen, det vill säga som har höga 
natur- och kulturvärden

Hänsyn. Inom ekologiskt särskilt känsliga områden 
behöver särskild hänsyn tas vid för hands besked, bygg-
lov, marklov, avloppsfrågor, mark sane ring och andra 
samråd, tillsyns- och tillstånds ärenden. Exploatering 
och byggnation bör om möjligt undvikas. Om ett eko-
lo giskt särskilt känsligt område riskerar att skadas av 
en åtgärd behöver en för djupad inventering och en 
miljö konsekvens beskriv ning (MKB) tas fram.

Friluftsliv och rekreation
Hälsa och välmående. Möjligheter till rekreation och 
friluftsliv är viktigt för att vi ska röra på oss, och få 
möjlighet till upplevelser och återhämtning, för att må 
bra och hålla oss fris ka. Det är lättare att ha ett rikt 
fri luftsliv om det finns attraktiva natur- och grön om-
råden i närheten av bostaden och som det är lätt att 
ta sig till. Det är inte i första hand mängden grön om-
råden som är viktigast, utan hur attraktiva och upp-
levelserika de är och hur lätt det är att använda dem. 



156 (260)

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Punkter 2019
Typ
D Brist

!( Målpunkt rekreation

Brister stråk 2019

Rekreationsstråk 2019

Rekreationsområden 2019

Vandrings- och cykelleder GSP 2019

Natura2000

Naturreservat

KATEGORI
Våtmarker

Vatten

Järnväg

Kommungräns

0 450 900 1 350 1 800225
Meter

±

2019-11-05
Pernilla Jacobsson

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Punkter 2019
Typ
D Brist

!( Målpunkt rekreation

Brister stråk 2019

Rekreationsstråk 2019

Rekreationsområden 2019

Vandrings- och cykelleder GSP 2019

Natura2000

Naturreservat

KATEGORI
Våtmarker

Vatten

Järnväg

Kommungräns

0 450 900 1 350 1 800225
Meter

±

2019-11-05
Pernilla Jacobsson

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Punkter 2019
Typ
D Brist

!( Målpunkt rekreation

Brister stråk 2019

Rekreationsstråk 2019

Rekreationsområden 2019

Vandrings- och cykelleder GSP 2019

Natura2000

Naturreservat

KATEGORI
Våtmarker

Vatten

Järnväg

Kommungräns

0 450 900 1 350 1 800225
Meter

±

2019-11-05
Pernilla Jacobsson

TECKENFÖRKLARING
Följande symboler kan före komma i kartorna över  
tätortsnära rekreation.

UNDERLAG

TÄTORTSNÄRA REKREATION

Brist punkt

Målpunkt rekreation
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Rekreationsstråk

Rekreationsområden
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Våtmarker

Vatten

Järnväg

Kommungräns

Allemansrätten. Grunden för möjligheten till ett rikt 
friluftsliv är alle mansrätten som ger alla möjlighet att 
röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav 
på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot 
markägare och mot andra människor i naturen. Alle-
mans rätten gäller även i naturreservat och fågel-
skydds områden, men där kan den vara begränsad ge-
nom olika föreskrifter för att skydda vissa djur arter. 
Även i tätorterna gäller allemansrätten, även om den 
delvis kan begränsas genom den lokala ord nings stad-
gan, som bland annat anger var man inte får rida, 
springa eller rasta sin hund. 

Friluftsaktiviteter. Motiven till att vara ute i naturen 
har för ändrats med tiden, från att det viktigaste varit 
själva upplevelsen av naturen till att naturen funge rar 
mer som en arena för olika aktiviteter, till exem pel ter-
räng cykling, vind surfing, forspaddling och klätt ring. 
I mot sats till vad man kanske kan tro sker de flesta 
natur nära aktiviteter ganska nära hemmet. Unge fär 80 
pro cent av frilufts livs utövandet sker inom tio kilo me-
ter från bostaden37. 

Skogens sociala värden. Skogen är den vanligaste mil-
jön för friluftsliv, inte minst i Hylte. Många använder 
skogen för att kunna vara ute och njuta av vacker na-
tur, jaga, fiska, sporta, plocka bär och svamp eller helt 
enkelt bara vara i tyst naden. På senare tid har skog-
ens sociala värden lyfts upp tydligare på agendan, vid 
sidan av ekono miska och ekologiska vär den. Skogs-
sty relsen som etab lerat begreppet, definierar det som 
”de vär den som skapas av män niskans upp le vel ser av 
skog en”. Fyra mål bilder används för god miljöhänsyn 
till friluftsliv och rekreation i skogar där skogsbruk 
kan bedrivas38: 

§	När skog ar - den skog som ligger närmast be byg gel-
se, som är mest tillgänglig och som män niskor vistas 
i regelbundet, där skötseln bör inriktas mot att be-
va ra skogskänsla och främja tillgänglighet.

§	Friluftsskogar - den skog som används för friluftsliv 
och rekreation men som inte är närskogar, där hän-
syn en varieras efter användande och upp level se akti-
vi teter.

§	Uppehållsplatser - punkter där människor brukar 
vistas eller stanna till och där upplevelsevärden och 
trivsamma miljöer är viktiga.

§	Stigar - alla typer av rörelsestråk för friluftsliv 
och rekreation där framkomlighet och attraktiva 
upplevelser är i fokus.

Rekreationsleder. På den kommunövergripande nivån 
är vägarna viktiga leder för rörelser genom landskapet 
för fotgängare, cyklister och även djurlivet. De mind-
re vägarna är inte så tungt trafikerade och flera av de 
utpekade cykellederna i kommunen går på befint liga 
bilvägar. Vägnätet binder även samman alla gårds-
miljöer och odlingsmarker som bidrar till landskapets 
re krea tions värden. Hallandsleden, en 360 kilometer 

37 Naturvårdsverket 2015d. 
38 Skogsstyrelsen 2016a.

lång vandringsled, går genom kommunen och ansluter 
till Skåneleden, Gislavedsleden och Bohusleden. Ut-
över det finns ett tjugotal mindre uppmärkta vand-
rings leder och motionsspår i kommunen. En annan 
vik tig led för rörelser genom landskapet är vatten drag-
en. Även dessa har ett stort värde för såväl män niskor 
som växt- och djurliv.39

Tätortsnära rekreation
Jämlik hälsa. I takt med att allt fler bor i tätorter och 
städ er ökar behoven av tätortsnära rekreations områ-
den. För vardagliga akti viteter som att pro menera, 
springa, rida eller gå ut med hund en, är det vik tigt att 
grönområ dena ligger nära bostäder, efter som använ-
dan det av tar med av stånd et. Forsk ning visar att närhet 
till grön om rå den har poten tial att kun na ut jämna 
hälso skill nad er mellan olika sam hälls grupp  er, och att 
en aktiv sam hälls planering gyn nar alla, men främst de 
in aktivas hälsa. För vissa grupper, till exempel barn 
och äldre, är be hov et av när het till parker och grön-
om råden än nu större. Att säkra till gången till bostads-
nära natur om fat tar tre aspekter att ta hänsyn till i den 
fysiska pla ne ring en40: 

§	Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära 
natur utgör

§	Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll 
och värden 

§	Nåbarhet - den faktiska och upplevda tillgänglig het-
en till denna natur

39 Tyréns 2018b.
40 Boverket 2007c.

Figur 7:1217. Tätortsnära rekreation i kommunens tätorter, Tyréns 
och Hylte kommun, se Hylte kommun 2019b.
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HYLTEBRUK
Tillgången till bostadsnära 
natur runtom Hyltebruk 
är hög, inne i sam hället är 
tillgången på park er däre
mot låg. 
Nåbarheten till 
bostadsnära natur i väst 
påverkas negativt av 
barriärer som Nissastigen, 
bruket, järnvägen och till 
viss del Nissan. Öster ut är 
nå barheten högre då bo
stads be byg gelsen är mer 
intreg rerad med naturen, 
trots att Nissan till viss del 
för sämrar nåbar heten.
Kvalitet. I Hyltebruk är det 
främst naturen som bidrar 
med variation och estetiska 
kvaliteter i utemiljön. I 
centrum finns det några 
anlagda parkytor med 
blomsterplanteringar och 
gräs mattor. 

TORUP
Tillgången på bostadsnära 
natur kring Torup är hög. 
Nåbarheten. Däremot lig
ger ma joriteten av Torups 
bebyggel se in klämt mel
lan två barriärer, järnväg en 
och Nissastigen (2+1 väg). 
Det gör att nåbarheten 
till de stora rekrationsom
rådena i öst, väst och norr 
är begrän sa de till befint
liga pas sager och blir lägre. 
Nåbarhet en till den cent
ralt belägna sjön be gräns as 
av privatägda strand tomt
er, och vattnet är främst till
gäng ligt i öst och via en 
park cent ralt i norr.
Kvalitet. I Torup är det 
främst naturen som bidrar 
med varia tion och estetiska 
kvaliteter i ute miljön. Det 
finns ett fåtal park er med 
gräs och träd längs det cen
trala rörelse stråket. 

Figur 7:13. Teckenförklaring, se sid 160.

Figur 7:12. Teckenförklaring, se sid 160.
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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LANDERYD
Tillgången på bostadsnära 
natur kring Landeryd är 
hög. Den samla de bebyg
gelsen ligger öst och väst 
om järnvägen som de lar 
sam häl let och det finns en 
pas sage över järn vägen. 
Nåbarheten till bosadsnära 
natur är för respektive 
bostads område hög då det 
inte är någon barriär mel lan 
bostad och natur. 
Kvalitet. Naturen bidrar 
med variation och estetiska 
värden. Det finns dock inga 
parker cent ralt i samhäl let 
vilket minskar kva liteten på 
bo stadsnära natur. 

UNNARYD
Tillgången till bostadsnära 
natur kring Unnaryd är hög 
då orten omgärdas av stora 
naturområden. 
Nåbarheten är också hög 
då det inte går någon större 
väg eller järn väg genom 
samhället och på så sätt 
uteblir kraftiga barriärer. 
Hylte vägen, nordväst om 
Unnaryd, har delvis separat 
gång och cykel bana och 
Norra vägen i nord ost är ut
pe kad re krea tions cykel led, 
som även leder till natur
reser vatet Öde gärdet.
Kvalitet. Grönstrukturens 
kva litet är relativt hög med 
varia tionsrikt landskap och 
natur samt god till gång till 
vatten.

Figur 7:14. Teckenförklaring, se sid 160.

Figur 7:16. Teckenförklaring, se sid 160.
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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KINNARED
Tillgången på bostadsnära 
na tur kring Kinnared är 
hög. Väs ter om järnvägen 
finns od lings mark och stora 
verk sam heter vars områden 
ej är särskilt till gäng liga för 
rekreation. 
Nåbarheten. Då den sam
lade bebyggelsen främst 
ligger öster om järn vägen 
utan ytterligare barriärer 
är nåbarheten till bo stads
nära natur god. Järn
vägen har flera passager, 
främst i den södra delen. I 
denna del begränsas dock 
nåbarheten av Österån som 
inte har några an gränsande 
passager. 
Kvalitet. Naturen och 
de öpp na landskapen är 
variations rika och bidrar 
med estetiska vär den.Det 
finns endast en mindre 
outvecklad parkyta vilket 
gör kvali teten lägre.

RYDÖBRUK
Tillgången till bostadsnära 
natur i Rydöbruk är hög. 
Stor leken på rekreations
områ det i norr be gräns as 
dock av Nissa stigen, vilket 
be gränsar längre rörelse
stråk. 
Nåbarheten. Bebyg gelsen 
ligger främst koncent re rad 
norr om Nissa dalsvägen och 
järn väg en, vilket gör nåbar
heten till naturen norrut 
god. Söderut be gränsas 
nåbarheten till den bo
stadsnära naturen av verk
sam hetsområden, järnvä
gen, golfbanan och Nissan 
då det endast finns en pas
sage. 
Kvalitet. Det finns inga 
park er centralt i samhället 
vilket gör kva liteten lägre. 
Det är främst na turen som 
bi drar med varia tions rike
dom och estetiska vär den. 

Figur 7:15. Teckenförklaring, se sid 160.

Figur 7:17. Teckenförklaring, se sid 160.
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Tillgång handlar om hur mycket natur- och rekrea-
tions områden som faktiskt finns att till gå. Hylte kom-
mun be står av cirka fyra pro cent bebyggd miljö, tio 
pro cent sjöar och vatten drag och 77 procent skog. 
Detta be ty der att natur  mark i sig inte är någon brist-
vara i kom munen, och att de boende generellt sett har 
en mycket god till gång till na tur- och rekrea tions områ-
den. Även i tät orterna är naturen närva ran de med 
skogs om rå den, mindre grönområden med park karak-
tär, liksom vat ten drag och sjöar nära bebyg gel sen.

Kvalitet. Med så mycket natur inpå knutarna borde ju 
alla ha nära till rekreation och naturupplevelser. Lite 
för enklat kan man säga att närheten till rekreations-
om rå den är större ju mindre orten är, men det stäm-
mer inte alltid. Bor man mitt i tät granskog är det inte 
sä kert att det gröna är särskilt användbart för rek re-
a tion. Närheten till natur handlar med andra ord inte 
bara om mängd en grönytor, utan också om dess fak-
tiska kvaliteter för var dags rekreation. Den bo stads-
nära naturens kvalitet hand lar om om rå denas storlek, 
innehåll och vär den, så att de kan bidra med upp le-

velsevärden, bruksvärden, ekologiska och kultur his-
to riska värden och ger möjlighet till rofylldhet, natur-
upplevelse, lek och umgänge41. 

Nåbarhet är den faktiska och upplevda tillgänglig het-
en till naturen. Boverket rekommenderar generellt, för 
att miljömålet god bebyggd miljö ska uppnås, att bo-
stads nära natur ska ligga inom cirka fem minuters 
pro me nadavstånd eller 300 me ter fågelvägen från bo-
stä der och skolor. 

Promenadvänlighet. Forsk ning visar att människor 
som bor i pro me nad vän liga orter och bostadsområ den 
är mer fysiskt aktiva totalt sett jämfört med bo ende i 
promenad fientliga områden, obe roende av indivi du-
ella faktorer. Skillnaden har visat sig vara upp till 70 
minuter mer per vecka av hälso främ jande fysisk akti-
vi tet.42 Promenadvänlighet kan handla om att skapa 
att rak tiva stråk med vackra gaturum, att göra det 
möj  ligt att röra sig längs med vatten, parker och natur, 

41 Tyréns 2018b.
42 Boverket 2007c.
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Figur 7:18. Friluftsliv och rekreation. Karta: 20191105, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson. 
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Övergripande planeringsinriktning - Naturmiljö och friluftsliv
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Integrera ekosystemtjänster i planeringen genom att arbe ta aktivt med träd, grönområden, vattendrag och damm

ar i bebyggelsen för att göra den byggda miljön mindre sårbar för klimatförändringar och samtidigt förhöja livs mil
jön, underlätta för friluftsaktiviteter och öka attraktiviteten i boendemiljön.

§	Främja tillgängligheten till natur och rekreationsområden, särskilt i och i anslutning till tätorterna. 300 meter bör 
användas som riktlinje för största avstånd till närrekreation av god kvalitet. Nåbarhet till kvalitativ grönska kan be
höva uppmärksammas också i de mindre orterna. 

§	Underlätta för promenadvänliga samhällen med attraktiva och lättframkomliga gångvägar utan onödiga hinder. 
§	Verka för att tätortsnära områden med rekreationsvärden bevaras och vårdas, genom eget mark inne hav, dialog 

med skogsbruket, men också genom försiktighet vid utvidgning av bebyggelse.
§	Skydda så långt som möjligt naturmiljöer med höga biologiska värden vid planering, byggande, markarbeten och 

andra åtgärder.
§	Bevara sammanhängande naturområden som spridningskorridorer för växter och djur. Bedöm särskilt om plan lägg

ning eller bygglov medför att barriärer skapas som hindrar spridning.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Naturmiljö och friluftsliv
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G3 Bebyggelsemiljöns kvaliteter: Grönområden
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G4 NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Naturmiljö, Kommunal mark, Miljökonsekvensnormer, Strand skydds

område
§	UTREDNINGSOMRÅDE SÄRSKILT VÄRDEFULL NATURMILJÖ
§	RIKSINTRESSE NATURVÅRD
§	RIKSINTRESSE NATURA 2000
§	RIKSINTRESSE SKYDDADE VATTENDRAG
§	NATURRESERVAT
§	DJURSKYDDSOMRÅDE
§	NATURMINNE
§	EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGT OMRÅDE
§	TÄTORTSNÄRA OMRÅDE MED REKREATIONSVÄRDEN
§	TÄTORTSNÄRA STRÅK MED REKREATIONSVÄRDEN
§	RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV

Nationella och mellankommunala intressen - Naturmiljö och friluftsliv
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Naturmiljö och friluftsliv
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

och om att reducera fysiska hinder genom att göra 
trot toar er tillgängliga och skapa säkra över gångs stäl-
len vid trafikerade vägar och andra barriärer. 

Attraktivitet och hållbarhet. Tillgång, nåbarhet och 
kva litet på den tätortsnära naturen har olika förut-
sätt ning ar i de olika tätorterna, se fi gur 7:12-17. 
Samhällen och bostads områden med ut vecklade och 
tillgängliga grönom rå den, parker och till gängliga 
friluftsområden är attrak tiva att bo i och skapar mer 
hållbara miljöer. Det be hövs såväl bostäder, arbets-
platser och infra struk tur som natur och grönska för 
ett bra liv. Det ena står inte i motsättning till det andra 
när man utveck lar ny be byg gelse, snarare tvärtom. 
Genom god plane ring för stär ker bebyggelse- och grön-
struk tur en inne i sam häl lena varandra, och ett tätt 
skogs områ de eller otill gäng lig strandkant kan rustas 

upp och till gäng lig göras för alla. Grönytor inne i 
bebyg gelse kan också användas för att fördröja vatten 
och skydda mot över sväm ning ar, och träd och parker 
bidrar med svalka och håller nere temperaturen under 
värme böljor. Se även kapitel 4.2 Attraktiva boende 
och kapitel 7.2 Klimatrisker. 

Tätortsnära rekreationvärden. I över siktsplanen 
pekas ett antal tätortsnära områden och stråk ut 
som är värdefulla för rekre ation och naturuppleveser 
i anslutning till kommunens tätorter, se figur 7:18. 
Dessa har identi fierats i arbetet med underlag till ett 
grön  struktur program för kommunen43, och ersätter 
äldre områden för särskild värdefull re kreationsmiljö 
från ÖP2001. Se riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - 
Vägledning till karta 3. 

43 Tyréns 2018b och Hylte kommun 2019b.
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Rydö badhåla. Foto: Bildbyrån AÖ.
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8. Beredskap för risk och sårbarhet

Övergripande mål för risk och sårbarhet
Agenda 20301. De globala målen för 
håll  bar utveck ling i Agenda 2030, berör 
sam hällets risk och sår bar het på flera 
punkt er: mål 3 om att väsentligt minska 
an tal et döds- och sjukdomsfall till följd 

av skadliga kemikalier samt föroreningar och konta-
mi ne ring av luft, vatten och mark, att förbygga drog-
miss bruk och främja psykisk hälsa, mål 6 om att sä-
ker ställa till gång till vatten och sanitet för alla och att 
stop pa för ore ningar och utsläpp av kemikalier, mål 8 
om inklu de rande tillväxt och sysselsättning, mål 11 
om att göra städer och bo sättningar säkra och mot-
stånds kraftiga, mål 12 om miljövänlig hantering av 
ke mi kalier, mål 13 om att vidta ome del ba ra åt gärd er 
för att be käm pa klimat för änd ring arna och dess konse-
kvens er, och mål 16 om fred liga och in klu de ran de 
sam häl len, med avsevärt minskat våld, övergrepp och 
or gani serad brottslighet.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Risk och sårbarheten berörs 
framför allt av följande fem miljömål: 

Frisk luft. Att andas in luftföroreningar 
påverkar hälsan negativt och kan bidra 
till förkortad livstid. De luftföroreningar 
som är mest skadliga för hälsan är in-
and nings bara partiklar, marknära ozon 

och vissa kolväten. Dessutom skadas träd, grödor, djur 
och natur av marknära ozon och andra ämnen.

Giftfri miljö. Långlivade ämnen som är 
spridda i miljön eller finns lagrade i va-
ror och byggnader kan påverka män-
nisk or och miljö under lång tid. Priorite-
rat är bland annat att minska den sam-

man lagda ex poneringen av kemiska ämnen, använd-
ning en av särskilt farliga ämnen och att åtgärda redan 
förorenade områden.

Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet i 
atmo sfären skyddar livet på jorden ge-
nom att filtrera bort en del av den skad-
liga UV-strålningen från solen. Orsaken 
till uttunningen är att ämnen som bryter 

ned ozon släpps ut i atmosfären, till exempel klorerade 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Proposition 2004/05:150. 

ämnen, som finns i bland annat kylskåp, anläggningar 
för luftkonditionering och skumplast.

Säker strålmiljö. I människans naturliga 
miljö har det alltid funnits viss strålning, 
från rymden, solen och radioaktiva äm-
nen i marken och i vår kropp. De skad-
liga effekterna av strålning på män niska 

och miljö ska vara så små som möjligt och bara tillå-
tas om de ”gör mer nytta än skada”. Priori te rade om-
råden är strålskydd, radioaktivitet, ultra vio lett strål-
ning och elektromagnetiska fält.

God bebyggd miljö. Många faktorer 
sam verkar för utvecklingen av goda livs-
mil jöer, bland annat inte utsätta män-
nisk or för skad liga luftföroreningar, ke-
miska äm nen, ljudnivåer och radon halt-

er eller and ra oacceptabla hälso- eller säkerhets risker. 

Riskrelaterade inventeringar, planer och 
program

1 

Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Hallands län 
Meddelande 2014:5 

Regional handlingsplan3. Länsstyrelsen 
har tagit fram en handlingsplan för kli-
matanpassning i Hallands län. Syftet är 
att vara en vägledning för arbetet med 
klimatanpassning. De åtgärdsområden 
som sär skilt lyfts fram är bland annat 
dag vat ten hantering, förändrade grund-

vatten för hållanden, översvämningar vid vattendrag 
och beredskap för vär me böljor.

Riktlinjer för värmebölja4 för Hylte 
kom mun behandlar före byg gande arbe-
te, rutiner, informations arbe te och re-
surs användning. Risk grupp er definie ras 
och frågor som sol av skärm ning och 
luft kon ditionering vid sär skil da boenden 
och grupp bostäder behandlas.
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Översiktlig klimatanalys5 för Hylte 
kom mun utreder hur olika klimat rela te-
ra de risk- och sår bar hetsfaktorer kan 
han te ras förebyg gande i den kommu na-
la pla neringen. Här be handlas risker för 
över svämning vid höga flöden och sky-
fall, ras- och skredrisker och andra kli-

mat relaterade risker. 

3 Länsstyrelsen Halland 2014g.
4 Hylte kommun 2013a. 
5 Sweco 2017a.

Samhället påverkas ständigt av olika miljö och riskfaktorer, till exempel luft och vatten för ore
ningar, transporter av farligt gods och översvämningsrisker. För att skapa ett tryggt och säkert 
samhälle är det viktigt att riskfrågorna integreras tidigt i planeringsprocessen. Här behandlas de 
miljörisker, klimatrisker, tekniska olycksrisker och sociala risker som kan identifieras och hur vi 
kan hantera och förebygga dem i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunen. 
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8.1 Miljörisker
Vattnet
Föroreningar av dricksvatten
Förorening. Akuta olyckshändelser i direkt anslutning 
till vattentäkter är det mest omedelbara hotet mot 
dricks vattenförsörjningen, till exempel vid en olycka 
med far ligt gods. Vidare kan föroreningar som sprids 
från för orenade områden eller via dagvattnet från 
trafik ytor och industri områden utgöra ett hot mot 
grund vatten kvali teten. 

Ledningsläckage. En annan sårbarhet i vatten för sörj-
ning en är det relativt stora läck age som finns i led-
nings nätet, se kapi tel 6.3 avsnitt Vatten hantering. Vat-
ten läck aget medför risk för lokala över sväm ningar, 
men också för inläckage av olika för ore ningar. Arbete 
med att identifiera och åtgärda läck age i ledningsnätet 
pågår, men är ett omfattande ar bete som tar tid.  

Känslighet. Dricksvattenförsörjningen är också käns lig 
för långvarigt regn, höga vattenstånd och höga tem-
pe ra turer. Dagens redan höga riskbilder förstärks av 
kli mat för änd ring arna, men Hylte är på grund av sin 
grund vatten domi nerade vattenförsörjning bättre rus-
tad än många and ra kommuner mot negativ klimat-
för änd rings på verkan. 

Klimatförändringar bedöms få en stor påverkan på be-
fintliga och framtida vattentäkter, både vad gäller vatt-
nets kemiska och mikrobiologiska kvalitet och varie-
rande flöden och kvantiteter, se kapitel 6.2 avsnitt 
Hot mot vattenförsörjningen. En sämre kvalitet gör i 
för längningen att vattnet kan bli svå rare att be hand-
la, och att till exempel ytterligare reningssteg kan be-
hö vas i kommunens reningsverk. En längre odlings-
säsong och odlande av nya grödor kan också inne bära 
en ökad användning av vatten, bekämp nings medel och 
handels gödsel. Risken för avbrott och förorening av 
dricksvattnet ökar dessutom i och med ökade risker 
för översvämningar, ras och skred. Se även kapitel 6.2 
avsnitt Vattenförsörjning. 

Föroreningar från dagvatten
Spridning av föroreningar. Dagvatten kan föra med 
sig en rad förore ningar från de trafikytor, centrum- 
och industri områ den som det passerar på dess väg mot 
vattendrag och sjöar, och kan därför behöva renas 
för att inte på ver ka vattenmiljöer negativt. Tillförsel 
av olämpliga äm nen till dagvattnet bör mini meras 
bland annat genom restriktioner för aktiviteter som 
kan resultera i ökade föroreningshalter i dagvatt net. 
Dagvattenrening kan också bli aktuellt och det ställs 
särskilda krav för miljö farlig verksamhet. 

Fördröjning. Dagvattensystem utan för dröj ning, se 
figur 6:19, kan ock så snabba på vattenflödet, med 
ökad risk för ras, skred och översvämningar som 
följd. Till fäl liga över sväm ningar och erosion kan bidra 
till att ytter ligare för ore ningar i form av gödsel och 
par tik lar med ur sprung från åkermark, industri om-

råden och annan mark lät tare transporteras vidare. 
För att inte orsaka översvämningar och spridning av 
föroreningar bör dagvattensystem som för dröjer och 
vid behov renar dagvattnet alltid an ordnas. Se kapitel 
6.3 Teknisk försörjning. 

Försurning
Svavel och kväve. Försurning orsakas av förbränning 
av fossila bränslen. Då bildas svavel och kväve, vilka 
vid nederbörd ger försurande verkan, så kallat surt 
regn. Sedan 1980-talet har nedfallet av svavel minskat 
med 70 procent, men kvävenedfallet har inte minskat 
lika tydligt, se kapitel kapitel 6.2.

Tålighet. Marken i kommunen har i de flesta områden 
dålig motståndskraft mot försurningen eftersom berg-
grunden är kalkfattig. Mest försurningskänsliga är 
områden som ligger högt. I dalgångarna finns fin kor-
nigt sediment som ger större motståndskraft mot för-
sur ning. 

Kalkning. Det sura nedfallet har under en lång tid 
legat över gränsen för vad marker och vatten tål och 
många sjöar och vattdrag är ut satta för försurning. I 
Hyltes har kalkmängderna minskat något under sena-
re år då mängden försurande nedfall har minskat. En 
vattenkemisk uppföljning sker kontinuerligt för res-
pektive åtgärdsområde för att studera effekterna av 
den minskade kalkningen. Föl jande sjöar i kommunen 
ingår i kalk ningsprogram för att mot verka försur ning, 
se figur 8:2: Sjögårdssjön, Hyltesjö, Mjäla sjöarna, 
Jans bergssjöarna, Färgensjöarna, Jällunden, Yttern-
Berg ån, Frösjön, Skärsjön-Bergån, Stora Allgunnen 
och Försjön

Luften
Luftföroreningar
Utsläpp. Luftföroreningar utomhus kommer från 
många olika källor, men framför allt från trafik, upp-
värmning och industriprocesser. Av dessa är utsläppen 
från vägtrafik den främsta orsaken till hälsoproblem, 
eftersom de sker i gatunivå där människor vistas. 
Luft föroreningar bryter också ner byggnadsmaterial 
och skadar skogs- och jordbruk vilket medför stora 
kostnader för samhället. 

Miljökvalitetsnormer. I luftkvalitetsförordningen6 an-
ges beslutade miljökva litetsnormer för utomhus luft, 
med syftet att skydda miljö och människors hälsa. De 
är bindande och an ger vilka förorenings- eller stör-
ningsnivåer som är acceptabla. Miljökvalitets norm er 
för utomhusluft om fattar för närvarande: Kväveoxider 
och kvävedioxider, Svaveldioxid, Kolmonoxid, Bly, 
Bensen, Partiklar (PM 10) och Ozon

Kontroll. Kommunen ansvarar för att kontrollera att 
miljö kva litetsnormer för utomhusluft uppfylls, med 
undan tag för kontrollen av ozon där naturvårdsverket 
har ansvaret. 

6 SFS 2010:477.
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Buller
Definition. Buller definieras som inte önskvärt ljud. 
Fy siskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och bul-
ler, men vad vi betraktar som oönskat ljud varierar 
starkt mellan olika personer och även med till exempel 
tid en på dygnet. Buller påverkar oss på olika sätt och 
har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till 
en god livskvalitet. 

Olika känslighet. Vissa befolkningsgrupper är mer 
käns liga för buller än andra. Det gäller fram för allt 
barn men också äldre, sjuka, skiftarbetare och per son-
er med hörselnedsättning eller personer som själva an-
ser sig vara särskilt bullerkänsliga.

Förordning om trafikbuller7 innehåller rikt värden för 
buller för spårtrafik, vägar och flyg platser vid bostads-
byggnader, med vissa avstegsregler vid uteplats, fasad 
och för små lägenheter. Förordningens värden ska ses 
som just riktvärden. men ska bedömas från fall till fall 
och kan frångås i det enskilda fallet om det är mo ti-
verat8. Om bullerfrågan har prövats i detaljplan, till-
läm pas inte bullerförordningen för bygglov inom det 
plan lagda området.

Tillämpning. I Hylte kommun ska som huvudregel 
en god ljudmiljö eftersträvas och förord ningens rikt-
vär den användas som högsta värden. I vissa fall kan 
det vara motiverat att använda trafik buller för ord-
ning ens avstegsregler vid fasad. Detta gäller främst i 
håll platsnära lägen längs huvud linje för kol lek tiv tra-
fik i Torup, Rydöbruk och Hyltebruk. Med håll plats-
nära läge avses om råden inom cirka 300 meter fågel-
vägen eller 400 meter gång vägen9. I första hand ska 
andra åt gärder vidtas för att nå så låga buller nivåer 
som möj ligt, och avsteg prövas endast i undan tags fall. 
Eventuella avsteg från förordningens riktvärden ska 
tydligt moti ve ras, och plan bestämmelse om skydd mot 
bullerstörning och/eller kom pensationsåtgärder föras 
in i detaljplan. 

Område med risk för trafikbuller. En översiktlig karte-
ring av trafikbuller har genomförts10 och Områden 
med risk för trafikbuller har pekats ut för de områden 
som ligger inom 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå från 
väg, se figur 8:2 Miljö risker och Karta 3B Hänsyn. In-
om dessa områden ska bullerutredning alltid tas fram, 
se riktlinje i kapitel 11.4. 

Område med risk för verksamhetsbuller. En översiktlig 
karte ring av verksamhetsbuller har genomförts och 
Områden med risk för verksamhetsbuller har pekats 
ut för de områden som ligger inom 45 dBA dygns ekvi-
va lent ljudnivå11 från potentiellt bullrande verk sam-

7   SFS 2015:216.
8   Boberg 2015.
9   Det mot svarar fem minuters pro menad med en gång hastig het på fem 
kilometer per timme.
10 Med utgångspunkt från årsdygnstrafik och skyltad hastighet (Trafikverket 
2018a), enligt Boverket och SKL 2016, översiktlig beräkningsmetod 1.
11 Enligt Naturvårdsverket 2015e. För de två mest bullrande verksamheterna 
(i Hyltebruk och Kinnared) har bul ler karteringar från tillståndsprocessen 
använts. För andra potentiellt bullran de verksamheter enligt miljöenhetens 
tillsyns  för teck  ning (dialog med miljö chef Stefan Andersson 20190618) 
används schab lon  avstånd (industri 200 m, täkt 500 m, skjutbana 300 m, 
mellan lagring avfall 200 m, återvinningscentral 50 m). 

het er, se figur 8:2 Miljö risker och Karta 3B Hänsyn. 
In om dessa områden ska bullerutredning alltid tas 
fram, se riktlinje i kapitel 11.4. 

Handlingsplan för åtgärder mot buller. För att åstad-
komma goda boendemiljöer med hög ljudkvalitet, 
och samtidigt bygga klimatsmart i enlighet med struk-
turbilden bör en handlingsplan för åtgärder mot buller 
tas fram12, se Förslag på fortsatt arbete i kapitel 9.3. 

Vibrationer
Störningar från vibrationer yttrar sig som sömnsvårig-
heter, insomningsproblem, koncentrationsproblem och 
oro för skador på hus och hem. Vid höga vibrations-
nivåer kan vibrationerna dessutom bidra till att för-
stärka upplevelsen av en bullerstörning. 

Riktlinjer. Banverket13 har tagit fram rikt linjer vid ny-
byggnad avseende vibrationer från spårbunden linje-
trafik14 som inte bör överskridas vid  bo städer och 
vård lokaler. Detta riktvärde tillämpas även för vibra-
tion er från vägtrafik. Nivåerna avser utrymmen där 
män niskor stadigvarande vistas, främst utrymmen för 
sömn och vila.

Tillämpning. Risken för att byggnader ska skadas är 
myck et liten vid rikt linjenivån, men människor kan 
stö ras av betyd ligt lägre nivåer. Riktvärdena speglar 
en bart vilka nivåer som bör upp fyllas för att klara en 
god miljökvalitet med utgångs punkt från dagens kun-
skaper om stör nings upplevelser. Precis som för buller 
bör huvud inrikt ningen vara att skapa så störningsfria 
livs miljöer som möjligt. Vid behov bör vibra tions mät-
ning ar göras vid bygglov och detalj pla n.

Djurhållning 

Störningar. Djurhållning medför olika typer av påver-
kan på om giv ningen. De mest typiska störningarna är 
damm bild ning, buller (höfläktar, maskiner, djur läten, 
trans porter), lukt (framför allt från gödsel, gödsel-
han tering, foder), flugor, starka strålkastare kring rid-
banor, travbanor med mera. Det finns också risk för 
häl so påverkan genom allergenspridning. Sådana för-
hål landen ska kommunen beakta vid beslut enligt 
plan- och bygglagen och om möjligt begränsa så att 
inte oaccep tabel påverkan på omgivningen uppstår.

Lagar. De grundläggande kraven när det gäller pla ne-
ring för djurhållning i anslutning till den byggda mil-
jön finns i plan- och bygglagen. Här ställs krav på att 
beakta hälsorisker mot omgiv ningen från olika verk-
samheter. Enligt miljöbalken är det upp till verk sam-
hets utövaren att ha tillräcklig kunskap för att driva 
verk sam heten, vilka risker den medför och att vidta 
de för sik tig hets mått som krävs för att förhindra olä-
gen het för män niskor. Även djurskyddslagen anger 
krav på till stånd för att hålla eller föda upp hästar, ha 
hästar i rid skole verksamhet med mera.

12 Se till exempel Borås stad 2009.
13 Nuvarande Trafikverket.
14 Banverket 2006a. 
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Riktlinjer. Boverket15 har tagit fram en ny vägledning 
för planering för och invid djurhållning. Utgångs-
punkt en är de boendes hälsa och säkerhet samt bland 
annat de senaste forskningsrönen om djurallergier, 
som visar att till exempel hästallergen sprids mycket 
lokalt i häst anläggningens närområde, men att sprid-
ningen beror på de lokala för hållandena på platsen. 

Magnetfält runt kraftledningar
Försiktighet. Eftersom hälsoeffekter på grund av mag-
netfält från kraftledningar på lång sikt inte helt kan 
uteslutas re kom menderar svenska myndigheter en viss 
för sik tig het både för allmänheten och i arbets livet. 
Strål säker hets myndigheten ger följande rekom men da-
tioner vid planering och byggande, om de kan ge nom-
föras till rimliga kostnader16:

§	Sträva efter att utforma eller placera nya kraftled-
ningar och elektriska anläggningar så att exponering 
för magnetfält begränsas

§	Undvik att placera nya bostäder, skolor och för-
skolor nära elanläggningar som ger förhöjda mag-
netfält

§	Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från 
vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor 
respektive aktuella arbetsmiljöer.

Skyddsjordning. Invid en kraftledning sker en elektro-
statisk upp ladd ning av föremål och personer som 
uppe håller sig i luftledningens närhet, varför alla me-
tal liska byggnads delar som är exponerade för kraft-

15 Boverket 2011e.
16 Strålsäkerhetsmyndigheten m.fl., 2009a.

Figur 8:1. Flygfoto över Rydö Bruk AB som 1897 startade sin fabrik för tillverkning av sulfitmassa och papper, med cirka 300 anställda. Foto: 
lansstyrelsen.se/Halland/Sv/miljoochklimat/verksamhetermedmiljopaverkan/fororenadeomraden.

led ningens elektro magnetiska fält ska skyddsjordas 
inom ett område av 20 meter från kraftledningens när-
maste spännings satta del. Ny bebyggelse där män nisk-
or vistas varaktigt bör placeras minst 130 meter från 
en 400 kilovoltsledning och minst 70 meter från 220 
kilovoltsledning. Se även kapitel 6.3 avsnitt Gas- och 
kraftledningar.

UV-strålning
Cancerrisk. Solljuset och dess UV-strålning är sedan 
1992 klassat som cancerframkallande för människor 
av Världshälsoorganisationens (WHO). Sedan 2009 
är alla sorters UV-strålning och även användning av 
solarium klassat som cancerframkallande i den högsta 
riskkategorin (klass 1).17

Olika slags UVstrålning. UV-strålning kan delas in 
i tre grupper, UVA, UVB och UVC, beroende på hur 
energi rik den är. Ju mer energirik strålningen är, desto 
större är risken att den orsakar skador. UVA tränger 
in i hudens djup are skikt och gör pig mentet i huden 
mörkt. Strålningen får huden att åldras i förtid och 
kan orsa ka hudcancer. UVB-strålningen gör att vi 
brän ner oss om vi solar för mycket, gör så att huden 
åldras och kan ge upphov till hudcancer. Den ökar 
också mängd en pigment i huden, gör huden tjockare 
och ökar D- vitaminproduktionen i huden. 

Beräkning av UVinstrålning. Mängden UV-instrålning 
kan ha betydelse för antalet hudcancerfall. Instrålning-
en är olika i olika delar av landet och varierar med 
års tiden, tiden på dygnet, väder och ozonskiktets 

17 Se stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/solochsolarier/omuv
stralning/.
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tjock lek. UV- instrålningen beräknas i en modell med 
ut gångs punkt från en rad olika väder parametrar, och 
beräk nas timme för timme i ett rutnät som täcker en 
stor del av norra Europa18. Ett UV-index anger den 
skad li ga delen av sol ens UV-strålning. Vid höga vär-
den, 6–7, bör ljus käns liga personer skydda sig redan 
efter cirka 20–30 mi nuter.

Möjlighet till skugga. I den fysiska miljön är det fram-
för allt möjligheten till skugga vid stark soli nstrålning 
som kan påverka exponeringen av skadlig UV- strål-
ning. Träd och parker bidrar lokalt till jämnare tempe-
ratur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd. Även 
skärmtak och pergolor skyddar mot UV- strål ning.

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är ett samlingsbegrepp som 
om fattar alla verksamheter som kan ha en påverkan 
på omgivande miljö eller människors hälsa, till exem-

18 Strångmodellen är framtagen av SMHI i sam arbete med Natur vårds verket 
och Strål säker hets myn dig heten, se stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol
ochsolarier/omuvstralning/. 

pel genom buller, lukt eller andra utsläpp19. Mil jö farlig 
verksamhet är tillståndspliktig och klassi ficeras utifrån 
den produktion, de utsläpp eller den an vändning som 
maximalt får nyttjas. Vid planering krävs att man tar 
hän syn till vilken verk sam het det rör sig om och hur 
den kan på verka om givningen, och gör en avvägning i 
det en skilda fallet. I figur 8.2 redovisas om råden med 
miljö farlig verk samhet som identifierats av kom mun-
ens miljö enhet.

Marken
Förorenade områden
Potentiellt förorenad mark. Ett förorenat område är en 
plats som är så förorenad att den kan medföra skada 
eller olägenhet för män niskors hälsa eller miljön20. 
Om rå det kan utgöras av mark, vatten, sediment och/
eller bygg nader. Under senare år har arbetet med för-
ore nade områden intensifierats, som ett led i arbe tet 
med att uppnå miljömålet en giftfri miljö. Läns sty rel-

19 Defini tion en på miljöfarlig verksamhet finns i miljö balken kaptitel 9 § 1.
20 Miljöbalken kapitel 10 § 1.
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Figur 8:2. Miljörisker. Karta: 20191105, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson. Se även tätortskartor i kapitel 10.3 Miljökonsekvenser.
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sen har lokaliserat områden där någon form av för-
ore nande verksamhet har förekommit, och fort sätter 
nu med undersökningar och saneringar, ett arbete 
som är dyrt och kommer ta mycket lång tid.21 I Hylte 
finns cirka 150 områden potentiellt förorenade områ-
den, med stor koncentration i tätorterna, se figur 8.2. 
Kartor som redovisar fastigheter med potentiellt för-
ore nade områden finns i länsstyrelsens webb-GIS22.
Kar torna revi de ras kontinuerligt efterhand som områ-
den sa ne ras eller nya om råden till kommer.

Tidigare verksamheter. Miljöfarliga ämnen har ham-
nat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet, 
det kan vara allt från större industriell verksamhet till 
läckande villaoljecisterner. Med för orenade om rå den 
avses även ned lagda deponier, se nedan. I Hylte finns 
ett antal områden där verk sam heter är eller har varit 
sådana att de kan ha gett upphov till för oreningar. I 
flera fall rör det sig om om felaktig han te ring av av fall 
eller process vatten i industrier med tunga kemi ka  lier, 
till exempel pappers bruk eller såg verk med dopp ning. 
Två områden, Rydöbruk sulfit och Borabo avfalls-
anläggning, tillhör de allra mest förorenade i Halland.

Påverkan. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 
kvar där under lång tid om vi inte gör något. Förore-
ningarna kan läcka ut i grundvattnet och yt vatten och 
nå brunnar och vattendrag. Det är en lång sam sprid-
ning som påverkas av nederbörd, grund vatten rörelser 
och biologiska processer. Även mänsk liga aktiviteter 
kan påverka spridningen av förore ning ar som dittills 
kanske legat relativt stilla. Förorenad mark kan även 
påverka vår möjlighet att använda marken. 

Spridning av föroreningar i mark, grundvatten och 
sediment sker generellt sett relativt långsamt men vid 
till exempel skred kan stora mängder för oreningar 
spri das snabbt. På samma sätt kan över sväm ning ar på 
grund av höga flö den ge upphov till om fat tande sprid-
ning av för ore ning ar då många förore nade områ den 
är loka liserade intill större vatten drag. I och med de 
pågå ende klimat för änd ring arna förväntas över sväm-
ning ar och höga flöden i fram tiden bli både vanligare 
och mer extrema.

Risk. Den risk ett förorenat område utgör för hälsa 
eller miljö beror på tre faktorer, för ore nings situa tion-
en, spridningsförutsättningarna och expo ne ringen av 
människor eller miljö. För att en risk ska upp stå måste 
alla dessa faktorer samverka. Det räcker inte med att 
det till exempel finns en allvarlig för ore ning och att 
människor vistas i området om det inte finns någon 
ex poneringsväg. Faktorerna kan för ändras över tid, 
vil ket innebär att ett för ore nat om rå de som idag inte 
är någon risk mycket väl kan bli en stor risk i fram-
tiden då ex em pel vis spridnings för ut sätt ningarna kan 
ha ändrats.23 När ett område med po ten tiellt för ore-
nad mark ska planläggas är det viktigt att vara ute i 

21 Länsstyrelsen Halland 2016c. 
22 Länsstyrelsen Halland 2018b.
23 Länsstyrelsen Halland 2016c.

god tid med miljö tek  nis ka markundersökningar för att 
klargöra planeringsförutsättningarna.

Nedlagda deponier
Före 2001. Deponering har under en lång tid varit den 
huvudsakliga avfallshanteringen i Sverige. Deponier 
som har avvecklats innan 2001 omfattas inte av depo-
neringsförordningen24 och samma krav finns därför 
inte på sluttäckning och efterbehandling som vid da-
gens deponier.25

Kommunalt ansvar. Kommunerna har som tillsyns-
myn dighet över nedlagda deponier en skyldighet att i 
sin avfallsplan redovisa vilka nedlagda deponier som 
finns inom kommunen och vilket avfall som har till-
förts deponin. Hylte kommun har anlitat länsstyrelsen 
för att inventera nedlagda deponier i kommunen, med 
avseende på föroreningsinnehåll, spridningsrisk med 
mera. 

Innehåll. Avfall som fördes till deponierna bestod i 
huvudsak av hushålls-, trädgårds- och byggnadsavfall. 
Många av de kommunala deponierna har dock även 
tagit emot industriavfall. Speciellt de tre större depo-
nierna Gammalsbos AFA i gamla Torups kommun, 
Unnaryds AFA (B) i gamla Unnaryds kommun och 
wBorabos AFA i gamla Hylte kommun, har tagit emot 
stora mängder, som troligtvis skulle klassas som farligt 
avfall idag. Utöver detta har även industrier haft en 
del egna deponier.

Riskklassning. Av de 14 nedlagda deponier som inven-
terats har en deponi i Torup högsta riskklass (mycket 
stor risk) och nio deponier stor risk och fyra måttlig 
risk, se ta bell i fi gur 8:3. Deponier med högst risk klass 
(1-2) be höver ut redas ytterligare och eventuellt även 
åtgärdas. Utred ning kan behövas även i de lägre risk-

24 SFS 2001:512.
25 Länsstyrelsen 2015b.

NEDLAGD DEPONI RISKKLASS

Gammalsbo AFA 1  Mycket stor risk

Unnaryds AFA (B) 2  Stor risk

Torups AFA 2  Stor risk

Drängsereds AFA 2  Stor risk

Rydöbruks AFA 2  Stor risk

Rydöbruks industrideponi (1) 2  Stor risk

Rydöbruks industrideponi (2) 2  Stor risk

Landeryds deponi (A) 2  Stor risk (svag)

Landeryds deponi (B) 2  Stor risk (svag)

Landeryds deponi (C) 2  Stor risk (svag)

Nyarps deponi (A) 3  Måttlig risk

Nyarps deponi (B) 3  Måttlig risk

Jälluntoftas AFA 3  Måttlig risk

Unnaryds AFA (A) 3  Måttlig risk

Figur 8:3. Tabell över riskklassificering av nedlagda deponier. Källa: 
Länsstyrelsen Hallands län, 2015b och Hylte kommun 2017d.
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Övergripande planeringsinriktning - Miljörisker
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Använd dagvattensystem som fördröjer och vid behov renar vattnet för att det inte ska orsaka över svämningar och 

spridning av föroreningar.
§	Eftersträva god ljudmiljö utan störande buller vid planläggning och prövning av bostäder. Överväg vid behov buller

dämpande åtgärder och gör endast avsteg från riktvärden i undantagsfall då det är motiverat. 
§	Pröva avstånd mellan bebyggelse och djurhållning från fall till fall och enligt aktuella riktlinjer. 
§	Beakta radonrisken vid planläggning och prövning av bostäder och lokaler där människor vistas varaktigt.
§	Eftersträva en säker strålmiljö, med avseende på radon, UVstrålning och kraftledningar

Vägledning mark- och vattenanvändning - Miljörisker
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Djurhållning, Buller och vibrationer från väg och järnväg, Övrigt buller, 

Luftkvalitet, Radon, UVstrålning, Förorenat område.
§	BEDÖMNINGSZON KRAFTLEDNING
§	BEDÖMNINGSZON DEPONI
§	BEDÖMNINGSZON VÄGTRAFIKBULLER
§	BEDÖMNINGSZON VERKSAMHETSBULLER
§	HÖG SKYDDSNIVÅ ENSKILDA AVLOPP

Nationella och mellankommunala intressen - Miljörisker
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Miljörisker
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

klass erna, om det skulle bli aktuellt med exploa tering 
eller om de utsätts för över svämning, ras eller lik nan-
de. Ut över dessa finns det ytterligare fem ned lag da 
depo nier i kom munen som ännu inte kunnat in ven te-
ras, och en som fort fa rande används. 

Be döm ningszon. Upplagen och dess omedelbara om-
givning utgör en påverkad zon där schaktning, pump-
ning med mera kan påverka upplagets innehåll och 
resultera i läckage av miljöstörande ämnen. Upp lagen 
och dess när om råde bör därför förbli så intakt som 
möj ligt. En be döm ningszon runt deponier om 500 
meter införs där för i översiktsplanen. Inom dessa bör 
generella restriktioner mot grävning, borrning och lik-
nande införas.

Radon 
Radioaktiv gas. Radon är en osynlig och luktfri gas 
som bildas när det radioaktiva grundämnet radium 
sön derfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas 
så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metall-
atomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi an-
das in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor, 
och i värsta fall orsakar lungcancer. Radon är den näst 
största orsaken till lungcancer efter rökning.

Radonkällor. Radon är svår att stänga ute och finns 
därför nästan överallt i mer eller mindre påvisbara 
mängder, i marken, i luften och i vattnet. Radon i bo-
städer kan komma från mark en, under och runt om 
huset, från byggnads ma te rialet eller från vattnet som 
används.  

Radonkartering. Marken är den vanligaste radon käl-
lan, och en över siktlig radon karte ring över kommunen 
kan ge en indi kation på var det kan finnas problem 
med mark radon. Olika geografiska områden bedöms 
ha olika hög risk för att ge höga mark radon vär den 
inomhus. Det beror på att markradon, som är den 
van ligaste källan till förhöjd radonhalt, varierar med 
uran halten i den lokala bergarten och med jordarterns 
egenskaper. I Hylte kommun finns ingen översiktlig 
radon kartering.

Mätningar. Eftersom mark radonhalten kan variera 
mycket kraftigt på mycket korta avstånd, så är mät-
ning ar av inom hus luft en det enda sättet att veta om 
det finns radon i en byggnad. I Hylte kommun har 
tre till fyra procent av bostäderna för höga halter av 
radon och bara någon procent av de enskilda brunn-
arna.

Åtgärder. En ny byggnadskonstruktion kan utföras ra-
donsäkert, radonskyddande eller traditionellt. Grund-
regeln är att det krävs ett radonskyddat ut fö rande på 
mark med normal radonrisk och ett radon sä kert ut fö-
rande på mark med hög radonrisk. Radon skydd an de 
utförande kan vara golv och väggar som inte ger up-
pen bara otät heter mot mark, medan radon sä kert ut-
fö rande inne bär att byggnaden är tät mot in läck ande 
jordluft. Man kan även ventilera bort radon i ex em-
pel vis befintliga krypgrunder och i byggnader. Som 
rikt värde för radon i inomhusluft gäller Strål skydds-
för ordningens referensnivåer.26 

26 SFS 2018:506.
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8.2 Klimatrisker
Klimatförändringar ger nya risker
Globala förändringar av klimatet. Klimatet har varie-
rat naturligt i alla tider. Men den snab ba förändring 
av kli matet som nu sker är män nisk ans verk, framför 
allt genom utsläpp av växt hus gas er. Sedan 1800-talets 
andra hälft har medel tem pe ra turen ökat med närmare 
en grad. Uppvärmningen fortsätter och det är inte 
bara luften som värms upp, även världs haven blir var-
mare och världens isar smälter. Det ta får stora kon se-
kvenser för ekosystem och för män nisk ors livsmiljö, 
hälsa och säkerhet.

Ökade risker. Dagens samhälle är anpassat till ett visst 
klimat, vilket gör att klimat för änd ringarna vi ser idag 
och som är att förvänta, ändrar för ut sätt ning ar na helt. 
Vi står inför stora ut ma ning ar både när det gäller att 
minska vår klimat på ver kan och att anpassa oss till de 
effekt er och risker som kli mat förändringarna medför 
i form av ökade risk er för översvämningar, ras och 
skred, föroreningar med mera.

Drabbar olika. Klimatförändringen är inte jämnt för-
delad över jorden utan varierar mycket mellan olika 
geografiska områden. Exempelvis är upp värm ningen 
större närmare polerna vilket för Sverige inne bär att 
årsmedeltemperaturen väntas öka kraftigare jämfört 
med det globala genomsnittet. Neder börds för änd ring-
en varierar också geografiskt. Generellt sett får om-
råden som är torra idag mindre neder börd fram över, 
medan områden som redan har rikligt med neder börd 
såsom Sverige får ännu mer i fram tid en.1 Världens 
fattiga drabbas värst redan idag av kli mat för ändringar 
och extremt väder, och är de som tro ligt vis kommer 
drabbas värst även i fram tid en2.

1 Sweco 2017a.
2 WaterAid 2017.

Ansvar för klimatanpassning
Befintlig bebyggelse. Inom befintlig bebyggelse är det 
kommunala tvingande ansvaret för klimatanpassning 
be gränsat. Det är i grunden fastighetsägarens eget an-
svar att skydda sig mot översvämningar och andra 
natur olyckor. Enligt skadeståndslagen3 är kommunen 
dock skyldig att ersätta personskada, sakskada eller 
ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller för-
summelse vid myndighetsutövning. Vidare ansvarar 
kom munen för planering av mark enligt plan- och 
bygg lagen, och kan krävas på skade stånd om fel eller 
för summelse vid planläggning eller bygglovsgivning 
leder till skada, till exempel om man möjliggör be byg-
gelse på mark som är olämplig för ändamålet. Skade-
stånd kopplade till markens lämplighet preskriberas 
efter tio år4. Eftersatt underhåll av tekniska försörj-
nings system kan dock med föra skadeståndskrav även 
in om områden där detaljplanen är äldre än tio år. 

Ny bebyggelse. Vid planering av ny bebyggelse är 
kom munens ansvar mer omfattande. Kom mun ens pla-
nering ska syfta till att mark- och vatten om rå  den an-
vänds för det ändamål som områdena är mest läm pa-
de för med hänsyn till beskaffenhet, läge och be hov, 
och klimataspekter ska inkluderas i plan lägg ning en. I 
över siktsplanen ska kommunen också ge sin sy på kli-
mat relaterade risker för den byggda mil jön.5 Läns sty-
rel sen är skyldig6 att överpröva och upp häva kom-
mu nala planbeslut om myndigheten an ser att planen 
är olämplig med hänsyn till bland annat män niskors 
hälsa eller säkerhet, eller till risk för olyckor, över-
svämningar eller erosion.

3 Skadeståndslagen 1972:207, kapitel 3 § 2.
4 Preskriptionslagen 1981:130, § 2.
5 Ändringar i plan och bygglagen juni 2018 som en del av den nationella 
strategin för klimatanpassning, se Proposition 2017/18:163.
6 Plan och bygglagen kapitel 11 § 1011.

Figur 8:4. Klimatförändringarna medför ökade risker för till exempel översvämning och skred, som vi behöver anpassa oss till. Foton: SMHI (till 
vänster och nederst till höger) och MSB (överst till höger).
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MEDELTEMPERATUR Årsmedeltemperatur 
(grader Celsius)

Medeltemperatur per årstid
Vinter Vår Sommar Höst

Referensperiod 19611990 6,7°C 1,4°C 5,4°C 15,0°C 7,6°C

Förändring till år 2100 + 2,34,3°C + 2,55°C + 2,55°C + 1,9°C + 2,44,4°C

Klimatförändringar i Hylte kommun
Klimatscenarier. Hur hög temperaturökningen blir vid 
slut et av seklet är beroende av hur myck et växt hus-
gas er som släpps ut. SMHI arbetar med kli mat för änd-
ring arna framför allt utifrån två olika sce na rier, RCP 
4.5 och RCP 8.5. Beroende av vil ket sce na rio som in-
träffar så beräknas temperaturen stiga olika mycket, 
vilket ger olika stora utfall av de klimat förändringar 
som är att vänta. De förändringar av klimatet som vi 
kan förvänta oss i Hylte är:

Mer och kraftigare nederbörd. Redan med da gens 
klimat regnar det relativt mycket i Halland jäm fört 
med övriga Sverige, beroende på det utsatta lä get i 
för hållande till Atlanten, och allra mest i Hal lands 
inland, ett mönster som bedöms bestå i fram tid en7. 
Den sammanlagda årsmedelnederbörden för vän tas 
öka med cirka 15-25 procent till slutet av seklet, mer 
vintertid än sommartid8. På grund av var mare tempe-
ra turer kommer den nederbörd som faller på vin tern 
kommer inte i samma utsträckning att bindas upp som 
snö, vilket förväntas göra vintrarna betydligt blö tare 
än idag. En annan konsekvens av kli mat för änd ringar 
är att det kommer att bli vanligare med kraftigare 
neder börd. Betydligt fler dagar per år för vän tas få mer 
än tio millimeter nederbörd, och störs ta ne derbörd 
per dygn, respektive sju dygn, för vän tas ock så öka 
kraftigt, se figur 8:5. 

Ökad medeltemperatur och fler värmeböljor. Års-
me del temperaturen i Halland förväntas öka från 6,7 
grader till cirka 10 grader vid slutet av sek let. Ökning-
en ser ut att bli störst i de inre delarna av länet där 
Hyl te kommun ligger. Samtliga årstider visar på en 
för väntad temperaturökning. Sam man fatt ningsvis för-
väntas mildare och kortare vintrar, liksom varmare 
och längre som rar i ett fram tida klimat, med höstar 
som hål ler i sig längre och vårar som börjar tidigare9. 
Det var mare kli mat et medför att värmeböljornas10 
längd ökar11. Även om de inre del ar na av länet där 
Hylte lig ger, san no likt kommer att upp leva en större 

7   SMHI 2015a.
8   Ökning vintertid med 2550 procent, sommartid 10 procent.
9   SMHI 2015a.
10 Värmebölja definieras som den längsta sammanhängande period en med 
dygnsmedeltemperatur över 20 °C. 
11 Från ett få tal dagar idag till cirka 18 dagar vid sek lets slut, SMHI 2015a.

ökning av medel tem peraturen än kustområdena så 
kommer vär me böl jornas längd inte att öka lika myck-
et i in land et som vid Hallands kust område.

Blötare vintrar och torrare somrar. Vintertid kommer 
markfuktigheten att öka till följd av mer regnande 
och mindre snö. Under sommaren minskar däremot 
mark fuktig het en trots ökade neder börds mängder, 
efter som avdunstningen samtidigt ökar i ett var mare 
klimat. Antal dagar med låg markfuktighet för väntas 
öka från dagens drygt tio dagar till 25-30 dagar vid 
slutet av seklet12 och därmed ökad risk för torka. Till-
rin ning till vattendragen är beroende av hur neder-
börd, temperatur, snötäcke, markfuktighet och av-
dunst ning varierar och samspelar med varandra. Me-
del tillrinningen till vattendragen förväntas öka under 
vintern, minska under vår och sommar och öka något 
under hösten. Höga flö den kommer också att vara mer 
frekvent före kommande. För ändringar i tillrinning 
över året kan ha stor bety del se för vattenförsörjning, 
miljö och bio lo gisk mång fald, översvämningsrisker 
och vatten krafts produk tion13. 

Begränsad påverkan på grundvatten. Klimat föränd-
ringens påverkan på grundvattennivåer är komplex 
och beror i stor utsträckning på lokala geologiska för-
hål landen. Generellt förväntas grundvattennivåerna 
bli högre under sommaren och lägre under vintern14, 
men enligt SGU kommer grundvattennivån för den 
del av landet där Hylte kommun ligger, vara i princip 
oförändrad under både vinter och sommar15.

Längre växtsäsong och nya växter. En tydlig effekt av 
tem peraturökningen är att vegetationsperiodens längd 
förväntas öka med cirka två till tre månader, för att 
vid slutet av seklet vara upp emot 11 månader per år.16 
Längre växtsäsong och varmare temperaturer kommer 
att skapa förutsättningar för nya växtarter och skade-
djur att etableras sig, medan andra trängs undan. Sam-
tidigt gör den längre växtsäsongen och varmare tem-
pe raturen att bevattningsbehovet kommer att öka.

12 SMHI 2015a.
13 SMHI 2015a.
14 Bland annat SMHI 2015a.
15 SGU 2015, Sweco 2017a.
16 Vegetationsperiodens längd (antalet dagar mellan årets första och sista 
sammanhängande fyra dagarsperiod med en dygns medel temperatur över 5 
grader) förväntas öka till omkring 290320 dagar per år 2100, jämfört med 
228 dagar under 19611990. SMHI 2015a, Sweco 2017a.

KRAFTIG NEDERBÖRD Årets största 
dygnsnederbörd

Årets största 
7-dygnsnederbörd

Antal dagar med mer än 
10 mm nederbörd

Referensperiod 19611990 32 millimeter 80 millimeter 29 dagar

Förändring till år 2100 + 1020 procent + 1525 procent + 814 dagar

Figur 8:5. Överst sammanställning av medelnederbörd i Hallands län, underst förändring av kraftig nederbörd i Hallands län. I Hylte förväntas 
årsmedeltemperaturen öka mer än vid kusten, och nederbörden under vintern bli mer regn än snö. Källa: SMHI 2015a och Sweco 2017a.
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Begränsad påverkan på vindar. Det finns ingen enhet-
lig bild av hur vindklimatet förändras i ett varm are 
klimat och man utgår därför ifrån att vind klimatet 
i Sverige kommer att likna dagens17. Däremot kan 
effekten av stormar komma att förändras till följd av 
exempelvis blötare markförhållanden vintertid vilket 
kan leda till ökad stormfällning.

Översvämningar
Påverkan. Översvämningar kan bland annat resultera 
i skador på bebyggelse och infrastruktur, ökad risk för 
sprid ning av föroreningar och orsaka problem i det 
loka la elnätet. Dessutom påverkas människors hälsa 
och säkerhet, och risken för ras och skred ökar. Över-
sväm ningar kan också vara ett hot mot jordbruket då 
höga flöden och eventuell spridning av föroreningar 
kan or saka skördeförluster. 

Översiktlig klimatanalys. För att kartlägga översväm-
ningsrisker och andra klimatrelaterade risker i Hylte 
kom mun har en översiktlig klimatanalys tagits fram.18 
Här har bland annat risken för översvämningar på 
grund av höga vattenflöden och på grund av stora 
regn mängder analyserats, med avseende på de tre typ-
er av risk objekt som påverkas mest påtagligt vid över-
sväm ning: 

§	bebyggelse
§	infrastruktur
§	föroreningsspridning

Bebyggelse. Översvämning av bebyggelse ger framför 
allt upp hov till större kostnader kopplade till ma te-
riella ska dor, med påverkan framför allt på enskilda 
individers intressen.

Kommunikationer. Över svämmade kommunikations-
anläggningar kan också medföra stora ma teriella kost-
nader, men får ofta även be ty dan de samhälls påverkan 
i form av minskad fram kom lig het för till exempel 
Räddningstjänsten och risk för liv. 

17 SMHI 2014a.
18 Sweco 2017a.

Elförsörjning. Utöver vägar och järnvägar kan påver-
kan på den tekniska infrastrukturen ge stor påverkan 
på andra samhällsfunktionerna, till exempel elförsörj-
ningen. Översvämningar kan leda till elavbrott vilket 
ger problem med allt från ekonomiska trans aktioner 
till uppvärmning av hus. Dessutom riskerar över-
sväm mande vatten att bli strömförande i kontakt med 
el med risk för liv. Det är därför viktigt att på olika 
nivåer arbeta för att säkra elförsörjningen mot dessa 
översvämningsrisker.

Föroreningsspridning. Översvämningar kan också ge 
upphov till för oreningsspridning från till exempel för-
ore nad mark, deponier och avlopps anlägg ningar, vil-
ket fram för allt kan ge miljö- och hälso risker. Över-
sväm ning kan leda till förore nings sprid ning genom: fi

§	Uppträngning av avloppsvatten i bebyggelse eller på 
gata och bräddning av avloppsvatten till sjöar och 
vattendrag. Spridningsrisk från VA-ledningsnätet be-
döms till stor del hänga samman med VA-led nings-
nätets skick 

§	Punktutsläpp från olycka, industri, skadad cistern 
eller liknande. Ett antal riskobjekt har identifierats 
men underlaget behöver kompletteras

§	Diffus spridning av lättlösliga/lättmobiliserade 
förore nande ämnen när vatten flödar över områden 
som nor malt inte är vattentäckta, till exempel från 
depo nier eller förorenad mark.

Höga flöden
Nissan, Kilan och Färgensjöarna. Nissan med biflödet 
Kilan är kom munens största vat ten drag, där risken 
för över sväm ning också är störst vid höga flöden. Här 
ingår ock så Färgensjöarna. Med utgångspunkt från 
den över sväm nings kar te ring som tagits fram19 kan 
man konstatera att det är förhållandevis få bygg nad-
er20, som riskerar att drabbas av över svämning till 

19 MSB 2014a.
20 209 respektive 224 byggnader vid 100 respektive 200årsflöde.
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Figur 1 Visualisering av riskutsatta byggnader vid Stora Färgen sydost om Hyltebruk vid 100
årsflöde. Skillnaden i vattnets utbredning mellan en 100 och 200årshändelse är 
mycket liten.

5.2.2 Infrastruktur

Längs med Nissan och Kilan löper väg och järnväg som riskerar att översvämmas vid 
högflöde. Vid ett 100- respektive 200-årsflöde riskerar 8,2 respektive 11,2 km väg att ställas 
under vatten. Motsvarande siffror för järnväg är 0,4 respektive 0,6 km. Väg och järnväg 
som översvämmas vid ett 100-årsflöde översvämmas givetvis även vid ett 200-årsflöde.
Den största sträckningen riskutsatt väg återfinns i samt söder om Torup, se figur 2 nedan.
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Figur 2 Visualisering av riskutsatt väg strax söder om Torup vid 100 och 200årsflöde. 

Majoriteten av riskutsatt järnväg finns i Brännögård, se figur 3 nedan.

Vid beräknat 100- och 200-årsflöde överströmmas ett antal dammar (MSB, 2014).
Beräknat 200-årsflöde innebär även överströmning av Trafikverkets bro över Nissans 
västra gren vid Fröslida station.

Figur 8:6. Till vänster visualisering av byggnader vid Bexet som är riskutsatta vid höga flöden, till höger visualisering av vägar strax söder om 
Torup vid Spångafors som är riskutsatta vid höga flöden. Källa: Sweco 2017a och MSB 2014a.
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följd av höga flöden21 i Nissan och Kilan. De lig ger 
jämnt utspridda, men med större kon cent ration vid 
Sto  ra Färgen, se figur 8:6 och figur 8:9. Flera verk sam-
het er ligger inom riskområde, bland annat well papp-
in dustrin i Brännögård som redan haft pro blem med 
höga vattennivåer. Dess utom ris ke rar knappt 20 kilo-
meter väg, framför allt i Nissadalen och söder om To-
rup, och en ki lo meter järnväg, främst i Brännö gård, 
att stäl las un der vatten. Bland föroreningsobjekt som 
lig ger inom risk om råde för höga flöden finns till ex-
em pel Ny arps de po ni, Rydö järn bruk och Shell i Kin-
na red. Viss risk för för orenings spridning från VA-led-
nings nät et finns ock så vid höga flöden, men gene rellt 
sett är risken för för ore nings sprid ning från VA-led-
nings nät et större vid krafti ga regn.22 

Riskområde. Inom identifierade riskområden för över-
svämning i samband med höga flöden i Nissan, Kilan 
och Färgensjöarna, bör pla ne ring och byggande av ny 
bebyggelse, särskilt bo städ er och sam hälls viktig verk-
sam het, helt undvikas el ler föregås av detaljerade över-
svämningskarteringar och identifiering av nödvändiga 
skydds åt gärder. Dessa om rå den anges i översikts plan-
en som Bedömningszon översvämning.

Övriga sjöar och vattendrag. För övriga sjöar och vat-
ten drag i kommunen finns ingen över sväm nings kar-
te ring. Även om risken för översvämning på grund av 
höga flöden är lägre här, kan vidare utredningar be-
hö vas för att med större säkerhet beskriva risk bilden, 
särskilt för tätorterna, se Förslag på fortsatt arbete i 
kapitel 9.3. 

Kraftig nederbörd
Avrinning. När det regnar mycket kraftigt, hinner 
inte marken och dagvattensystemen absorbera vattnet 
tillräckligt snabbt och vattnet svämmar istället över 
markytan. Även om bebyggelse inte ligger i ett risk-
område för översvämning vid höga flöden kan den 
därför drabbas av översvämningar vid kraftig neder-
börd om den ligger låglänt, har dålig avrinning och/
eller spill- och dag vat ten hanteringen är bristfällig.  

Lågpunkter. En utgångspunkt för identifiering av risk-
områden kopplade till kraftig nederbörd är den låg-
punkts kar te ring som modellerats fram för Hallands 
län23. Denna ger ett översiktligt underlag av så kallade 
instängda områden, men behöver komp letteras med 
andra bedömningar. Över svämning kan uppstå även 
utanför in stäng da om rå den, och vis sa områden tolkas 
av modellen som in stängda trots att ”avstängningen” 
består av exempelvis en via dukt där vattnet kan rinna 
under. Sådana falska in stängda områden finns främst 
längs med väg och järn väg. Mo dellen säger inte heller 
något om vilka flö den som krävs för att översvämning 
verk ligen ska bli ett prob lem.

21 Återkomsttid uttrycks ofta som 100 eller 200årsflöde vilket beskriver 
sannolikheten att en hän del se inträffar under en given tid. Händelsen kan 
inträffa när som helst under perioden. Sweco 2017a.
22 Sweco 2017a.
23 Skyfallskartering, Länsstyrelsen Hallands län 2015c. 

Översvämning via dagvatten. Tätorterna avvattnas 
i huvud sak ge nom VA-led nings näten. Eftersom led-
nings nätet varken kan eller bör dimensioneras för alla 
tänk bara neder börds tillfällen kommer situationer att 
upp stå då led nings nätets kapacitet överskrids. Vatten 
rin ner då på ytan till lågt liggande områden där det 
blir stående. Från lågt liggande områden måste vatten 
an tingen av le das via ledning eller infiltrera på genom-
släpp liga ytor. Om vatten inte avleds eller in filtrerar 
till räckligt snabbt uppstår översvämning.24 För att 
mins ka riskerna för skador på be fintlig och ny bebyg-
gel se både lokalt och i lägre liggande om råden är det 
där för viktigt, dels att dag vat ten fördröjs och avleds 
på ett lämpligt sätt, se kapitel 6.3 Teknisk försörjning, 
dels att mark ens genomsläpplighet är hög. När nya 
om rå den be byggs ökar andelen hårdgjorda ytor vilket 
mins kar dag vattnets möjlighet att infilt rera na turligt i 
mark en. Detta kan motverkas genom att andelen ge-
nom släpplig markyta regleras i detaljplan och/eller 
mark lovskrav införs för åtgärder som försämrar mark-
ens ge nom släpplighet25, se rikt linje G6/Hårdgjorda 
ytor, Kar ta 3B och kapitel 5.1 Verk sam hets utveck ling.

Översvämning via avloppssystem. I områden med 
kom binerade sys tem, där regn- och avloppsvatten leds 
i samma led ning, liksom i områden med eftersatt spill-
vat ten sys tem, till exempel vid felkopplingar och stort 
in läckage, kan regn vatten stiga in i byggnader via ex-
empelvis golv brunnar och toalettstolar. Bygg naderna 
riskeras då att över svämmas även om de inte lig ger i 
en lågpunkt. Det finns problem med avlopps- och dag-
vattenhanteringen på flera platser i kommunen, bland 
annat då många äldre fastigheter har sin dräne ring 
på kopplad till spillavloppet. Vidare finns det en del 
tak avlopp samt hårdgjorda ytor som påverkar spill-
avloppet.

Bebyggelse och infrastruktur. Risken för översväm-
ma de byggnader vid kraftig nederbörd är generellt 
sett störst i lågpunkter där vatten kan ta sig ytledes 
in i bygg nader, liksom i om råden där ledningsnätet 
är kom bi nerat eller där spill vattennätet inte är i gott 
skick. I Hylte ligger endast en mycket li ten andel av 
be fint lig bebyggelse i instängda områ den26. Problem 
med led ningsnätens status och kapa ci tet bedöms där-
för vara av större betydelse för ett om rå des risk ut satt-
het än dess topografiska läge. Åtgärder för att höja 
ledningsnätets status har hög prioritet i kommunens 
VA-planering. 

Föroreningsspridning. Vid översvämning orsakad av 
kraftig nederbörd sker föroreningsspridning främst då 
VA-ledningsnätet kapacitet överskrids och orenat av-
lopps vatten bräddas till recipient27. Förorenat avlopps-
vatten kan också spridas till källare via exempelvis 
golv brunnar och toalettstolar.

24 Sweco 2017a.
25 Plan och bygglagen kapitel 9 § 12, ändring 20180801.
26 Endast 27 byggnader.
27 Slutmottagare av avloppsvatten, till exempel vattendrag eller sjö.
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Ras och skred
Erosion. Erosion kan förekomma längs vattendrag och 
sjöstränder, och beror främst på jordmaterialets egen-
skaper, vattendragets hydrauliska egenskaper och de 
hydrologiska förhållandena kring vattendraget. Ero-
sion en längs vattendrag och sjöstränder påverkar så-
väl naturområden som den bebyggda miljön. På ver-
kan är både direkt, genom skada eller förlust av mark 
eller byggnader, och indirekt genom restriktioner för 
mark utnyttjande, transporter med mera. Dessutom 
kan erosionen kan leda till för sämrad stabi li tet i slänt-
er, och ökad risk för ras och skred.28

Instabilitet. Ras och skred är snabba massrörelser i 
jord täcket eller i berggrunden, som kan skada män-
nisk or och orsaka stora skador dels på mark och 
bygg nader inom det drabbade området, dels inom 
det mark område nedan för slänten där skred- och ras-
mas sor na hamnar,29 se figur 8:7. I en stabil slänt är de 
mot hål lande kraft er som förhindrar massrörelse större 
än de på dri van de krafter som driver massrörelse. Ras 
el ler skred upp står när de pådrivande krafterna över-
skri der de mot hållande. Förändrad stabilitet beror på 
en eller flera av följande faktorer:30

§	Ökad belastning i släntens överkant, exempelvis ny 
bebyggelse

§	fiMinskade mothållande krafter, exempelvis erosion 
eller schaktning vid släntfot. Även sjunkande havs- 
eller sjönivåer kan leda till minskade mothållande 
krafter

§	fiFörsämrad hållfasthet i jorden till följd av hög 
grund vattennivå och ökat portryck.

Ras och skredrisker i Hylte. Hylte kommun ligger inte 
in om ett område med förhöjda ras- och skredrisker, se 
figur 8:8. För kommunen finns översiktliga underlag 
för be döm ning av skred risk er utförda längs med Nis-
san31. Ma te rialet visar att erosionsbenägna material i 
form av sand och svämsediment finns längs med stora 
del ar av Nissans sträckning genom kom munen. I den 
över sikt liga klimatanalysen har bebyggelse, infra struk-
tur och föroreningsobjekt inom 30 meter från Nissans 
huvudfåra iden ti fierats, där viss skredrisk finns. Inom 
detta område ligger 180 byggnader, 13 kilometer väg, 
drygt fyra kilometer järnväg och två riskobjekt för 
sprid ning av föroreningar, Nyarps deponi och Rydö 
järn bruk. Flertalet riskobjekt sammanfaller med de 
som är riskutsatta vid höga flöden.

Bedömningszon. Risken för ras och skred kan öka 
till följd av ökad grundvattennivå och ökat por tryck. 
Efter som kli mat förändringarnas påverkan på grund-
vat ten nivå er na i Hylte förväntas vara små, bedöms 
risken för ras och skred i ett framtida klimat vara lik-
nande den risk som finns idag.32 Risken ökar också 
med belastning i slänternas överkant eller till ex em-

28 SGI 2009b.
29 MSB 2017a.
30 Sweco 2017a.
31 SGI 2009 och Bohusläns Geoteknik 1994.
32 Sweco 2017a.

Figur 8:8. Spår av jordskred (små punkter) och inträffade skred, ras 
och övriga jordrörelser (stora punkter) i södra Sverige. Hylte kom mun 
är inringad med grönt. Källa: SGU 2017c.

Figur 8:7. Illustration av skred till vänster och ras till höger. Ett skred 
eller ras är i många fall en följd av en naturlig erosionsprocess och 
kan utlösas av riklig nederbörd eller av mänskliga ingrepp i naturen. 
En gemensam nämnare är att både skred och ras kan inträffa utan 
förvarning. Källa: MSB 2017a.

pel schaktning vid släntfoten, varför åtgärder inom 
riskområde för ras- och skred ska ske med försiktighet 
och alltid föregås av stabilitetskartering. En översiktlig 
skredriskinventering bör också genomföras för kom-
munens övriga större sjöar och vattendrag. Som för-
sik tighetsåtgärd införs en generell Bedömningszon ras- 
och skred om 30 meter runt kommunens större sjöar 
och vat ten drag, där eventuella stabilitets problem ska 
utredas innan byggnation och andra mark åtgärder 
tillåts.

Dricksvatten
Hot mot dricksvattenförsörjning. Generellt sett utgör 
klimatförändring ar na ett växande hot mot en trygg 
dricks vatten för sörj ning. Me del tem pe ra tur höj ning, 
öka de nederbördsmängder och för änd rade mönster 
för av dunst ning och grund vattenbildning skapar nya 
ut ma ning ar. Extrema väderhändelser, som värme böl-
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Figur 8:9. Klimatrisker. Karta: 20191118, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.

jor, tor ka, skyfall, stormar, höga flöden och över sväm-
ning ar kan liksom havsnivåhöjningar och förore nings-
sprid ning leda till kvanti ta tiva och kva litativa för änd-
ring ar av vattnet i de yt- och grund vat ten till gångar där 
rå vat ten för dricks vat ten för sörj ning en hämtas.33 

Mindre påverkan i Hylte. Hylte hämtar allt sitt dricks-
vatten från grundvatten vilket ger en tryggare försörj-
ning än ytvatten som råvattenkälla. Även tillgång 
och kvalitet på grundvattnet kan påverkas till följd 
av förändringar i vattentillgång och flöden, vilket på-
verkar förhållanden i mark och förutsättningarna för 
rening i den omättade zonen34. Men eftersom kli mat-
föränd ring ar na inte för väntas leda till någon be ty dan-
de på verkan på grundvatten nivå erna i kom munen, be-
döms påverkan på de kommunala grundvattentäkter-
na också vara marginell. Påverkan på grund vatten ni-
vå er är dock komplex och beror i stor ut sträck ning på 
lo kala geo logiska för hål lan den. Olika myn dig heter ger 
också del vis mot stri di ga upp gifter kring hur klimat för-
änd ring ar kan för vän tas på ver ka till gång en till grund-

33 SOU 2015:51.
34 SOU 2015:51.

vat ten, och det är därför viktigt att be vaka kli mat-
för ändringarnas möjliga påverkan på grund vatt net 
noga.35 Se även kapitel 6.2 avsnitt Vattenförsörjning.

Övriga klimatrelaterade risker
Värmeböljor. Med ökning av medeltemperaturen, 
ökar också risken för värmeböljor. I Sverige definieras 
vär me bölja som ”en sammanhängande period då 
dygn ets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem 
dagar i sträck”. I Sverige är vi anpassade till ett kallt 
klimat och effekter av värme märks därför vid lägre 
tem pe ra turer än i länder anpassade till värme, och 
död ligheten ökar redan vid medeltemperaturer över 
11-12 grader i Nord en. Individer påverkas olika men 
särskilt ålder och häl so tillstånd är viktiga faktorer. 
Anpassning till vär me, luftfuktighet, mark nära ozon 
och möjligheten till svalka i till exempel parker och 
luft konditionerade inom husmiljöer är faktorer som 
spelar roll för risk bild en. Utöver de direkta effekterna 
på hälsan kan vär me böljor ocks å ge ökad spridning 
av partiklar, fler svå ra skogsbränder, för sämrad vat-

35 Sweco 2017a.

((

((

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

Unnaryd

Kinnared
Hyltebruk

Torup Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-08-01 /2019-11-18
Rickard Linder / Pernilla Jacobsson

Bedömningszon ras och skred

Bedömningszon översvämning

Riskutsatt bebyggelse översvämning höga flöden 100

Riskutsatt infrastruktur väg översv höga flöden 100

! Risk föroreningsspridning översvämning höga flöden 100 år

(( Områden där behov av översvämningskartering och översiktlig stabiltetskartering särskilt bör undersökas

1:300 000Skala 1

((

((

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

Unnaryd

Kinnared
Hyltebruk

Torup Rydöbruk

Landeryd

BrännögårdDrängsered

Långaryd

±

0 5 10 15
km

2019-08-01 /2019-11-18
Rickard Linder / Pernilla Jacobsson

Bedömningszon ras och skred

Bedömningszon översvämning

Riskutsatt bebyggelse översvämning höga flöden 100

Riskutsatt infrastruktur väg översv höga flöden 100

! Risk föroreningsspridning översvämning höga flöden 100 år

(( Områden där behov av översvämningskartering och översiktlig stabiltetskartering särskilt bör undersökas

1:300 000Skala 1

BEDÖMNINGSZON RAS OCH SKRED

BEDÖMNINGSZON ÖVERSVÄMNING

Riskutsatt bebyggelse vid översvämning
ras och skred

Riskutsatt infrastruktur vid översvämning, 
ras och skred

Risk för föroreningsspridning vid översvämning, 
ras och skred

Område där behov av översvämningskartering och
översiktlig stabilitetskartering särskilt bör undersökas



177 (260)

ten kvalitet, bak te rie tillväxt, insekts rela te ra de problem 
och för sämrad djur hälsa. Värme böl jor påverkar en 
större del av de sam hälls vik tiga sek tor erna, oftast un-
der perioder med sämre be man ning. I Sverige är bygg-
nader och infra struk tur främst an pas sade för kalla för-
hållanden. Här kan enklare åt gärder som mar kiser och 
skuggande träd vid be byg gelse och på offent liga plats-
er spela stor roll för möj lig heter till sval ka, liksom kli-
mat an lägg ning ar i käns ligare miljöer som äldre bo en-
den och vård centraler.36

Stormfällning. Stormar innebär risker i form av döds-
fall och olycksskador, liksom skador på skog, bygg-
nad er och infrastruktur. Även om det inte blir blåsi ga-
re framöver förväntas sannolikheten för storm ska dor 
på skog öka till följd av bland annat ökad till växt hos 
skog en under ett förändrat klimat.37 Mildare vintrar 
ökar också risken för mjuk are mark för hål lan den, vil-
ket i sin tur ökar risken för storm fällning av träd i 
sam band med vinterstormar. Ökad stormfällning kan 
leda till på ver kan på distri bu tions nätet för el om inte 
luft led ning ar stormsäkras genom att grä vas ner eller 
genom att kor ri dor er röjs kring led ning arna.38 El av-
brott medför risker för uppvärmning av bostäder och 
lokaler, och driftsstörningar för viktiga funktioner.
Även annan infra struk tur hotas vid stormfällning, 
fram för allt vägar vilket kan få all varliga konsekvenser 
för fram kom lig heten för till exempel rädd ningstjänst 
och hem tjänst. 

36 SMHI 2011a.
37 MSB 2013
38 Sweco 2017a.

Övergripande planeringsinriktning - Klimatrisker
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Undvik helt pla ne ring och byggande av bo städ er och sam hälls viktig verksamhet inom riskområde för översväm

ning ar till följd av höga flöden, lik som inom områden med besvärliga avlopps och dag vattenförhållanden innan 
dessa är åtgärdade. 

§	Åtgärda besvärliga avlopps och dagvattenförhållanden innan nybyggnation och inom problemområden. Upp
märksamma särskilt lågpunkter och instängda områden.

§	Utred alltid stabilitetsförhållandena inom bedöm ningszoner för ras och skredrisker.
§	Förebygg effekterna av ökande värmeböljor, genom att uppmärksamma behovet av skuggande träd vid be byg

gelse och på offentliga platser, avskärmande markiser på offentliga byggnader och installation av klimat anlägg
ning ar i känsliga miljöer. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Klimatrisker
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	GG6 VATTENHANTERING: Dagvattenhantering, Hårdgjorda ytor
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Instängt område, Värmeböljor
§	BEDÖMNINGSZON RAS OCH SKRED
§	BEDÖMNINGSZON ÖVERSVÄMNING

Nationella och mellankommunala intressen - Klimatrisker
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Klimatrisker
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

Sammanfattande bedömning
Låg risk. Generellt bedöms risken för skador på den 
bebyggda miljön till följd av översvämning, ras, skred 
och ero sion vara begränsade i Hylte kommun, främst 
på grund av bebyggelsetrycket varit reltivt lågt och 
att man därför i de flesta fall inte byggt i käns liga 
lägen som till ex em pel låg punkter. Kom mun en ligger 
inte heller i ett skred känsligt område. En över siktlig 
klimat analys har tagits fram som identi fie rar risk-
objekt för skador på byggnader, infrastruktur eller för-
ore nings spridning vid översvämning på grund av höga 
flö den i Nissan och Kilan, på grund av kraf tig neder-
börd eller vid ras och skred. Den visar att risker före-
lig ger men att antalet riskobjekt är lågt, se ovan. Föl-
jande risker för spridning av föroreningar bör ägnas 
sär skild uppmärksamhet i kommunens fortsatta risk-
före byg gande arbete:

§	De föroreningsobjekt som lig ger inom risk om råde 
för höga flöden till ex em pel Ny arps de po ni, Rydö 
järn bruk och Shell i Kin na red 

§	De två föroreningsobjekt som ligger inom risk om-
rå de för ras och skred, Nyarps deponi och Rydö 
järn bruk

§	Risken för för ore nings sprid ning från VA-led nings-
nät et större vid krafti ga regn.

Åtgärder. Inom identifierade riskområden för över-
svämning vid höga flöden och för ras och skred, pekas 
be dömings zoner ut och riktlinjer för planering och 
byg gande an ges, se figur 8.9 och kapitel 11.4. Behov 
av komp let te rande utredningar preciseras i kapitel 9.3.
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8.3 Tekniska olycksrisker
Farlig verksamhet
Miljö och säkerhetsprövningar. Vissa typer av verk-
samheter får inte bedrivas utan tillstånd enligt miljö-
balken. Syftet med tillståndsplikten är att pröv nings-
myndigheten ska få möjlighet att styra och även kunna 
förhindra vissa verksamheter som kan leda till skador 
på hälsa eller miljö. Hela prövningsförfarandet ut myn-
nar antingen i att en ansökan avslås eller i ett tillstånd 
som har rättsverkan.

Farlig verksamhet. Vid farliga verksamheter hanteras 
stora mängder kemikalier eller bedrivs verksamhet 
som av andra skäl medför risker för allvarliga skador 
på människor eller miljön. Sådana anläggningar om-
fat tas av skyldigheterna i lagen om skydd mot olyck-
or (LSO)1 och kräver en skälig beredskap som komp-
let terar kommunens beredskap för rädd nings insats. 
I Hylte kommun finns tre LSO-verksamheter, Stora 
Enso, Hylte damm och Sandahls Entre prenad i Nyarp. 

Skyddsavstånd. Eftersom de ämnen som hanteras på 
pappersbruket kräver mycket stora skyddsavstånd, 
arbetar man istället med andra säkerhetshöjande åt-
gärder, till exempel förbränning, utsläpp via skorsten 
och varningssystem. Det är därför enligt Rädd nings-
tjänsten2 inte meningsfullt att peka ut skyddsavstånd 
i översiktsplanen . Även damm verk samheten är av 
sådan art att andra säkerhets hö jande åtgärder för att 
identi fiera läckage och brott an vänds, till exempel 
signal system för tidig upptäckt, täta kontroller och 
förstärk ningsarbeten. Runt San dahls verksamhet i 
Nyarp läggs en be döm ningszon med en radie om 200 
meter inom vilken en risk be döm ning ska göras innan 
byggnation eller annan åt gärd får komma till stånd.

Transport av farligt gods
Väg- och järnvägstransporter.
Farliga transporter. I dagens samhälle finns omfattan-
de transporter av far ligt gods. Dessa transport er kom-
mer att bestå under över skådlig framtid. Farligt gods 
har egenskaper som i händelse av en olycka kan ge 

1 SFS 2003:778 kapitel 2 § 4. 
2 Dialog om denna fråga har förts kontinuerligt med räddningschef Magnus 
Åman under översiktsplanearbetets gång.

kon sekvenser från någon enstaka skadad upp till i 
värsta fall hundratals om komna.

Olika ämnen. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för 
ämnen och produkter, som har sådana farliga egen-
skap er att de kan skada människor, miljö, egendom 
och annat gods om de inte hanteras rätt under trans-
porter eller skyddas mot yttre hot som stöld eller ska-
de görelse. Farligt gods kan till exempel vara gasol, olja 
och bensin. 

Farligt gods i Hylte. I Hylte hänvisas ge nom gående 
tra fik med transporter av farligt gods till väg 26 och 
väg 150. Södra och Norra Industrigatorna i Hyl te-
bruk är lokalt anvisade farligt godsleder. På järn vägen 
transporteras normalt är inte far ligt gods, men det 
kan ske vid omledning av trafiken, varför denna också 
räknas som en farligt godsled. Väg 26 har större trans-
port mängder av farligt gods än övriga far ligt gods led er 
i Hylte, och kräver därmed längre skydds av  stånd3.

Planering. Transporter av farligt gods är en viktig 
aspekt att beakta när ny bebyggelse planeras intill 
trans portanläggningar, när ny transportinfrastruktur 
planeras och när markens användning ska förändras 
på annat sätt. Planeringen ska inriktas på att dessa 
trans porter sker trafiksäkert och inte i anslutning till 
tätbebyggda områden, vattentäkter, värdefulla natur-
områden och andra särskilt sårbara områden.4

Skyddsavstånd. Eftersom farligt godsolyckor har ett 
mycket brett spektrum beroende på framförallt äm nen 
och utsläppsmängder, så ger inte avstånd och skydds-
åtgärder något absolut skydd i händelse av en far ligt 
godsolycka. Men för flertalet av möjliga olyck or är 
påverkansområdet inom några tiotals meter upp till 
cirka 100 meter. Avstånd och säker hets åt gärd er som 
rekommenderas syftar till att, för fler talet olyck or, be-
gränsa de omedelbara konse kvens erna, ge tid till ut-
rym ning samt att förbättra möjlig het erna för in sats-
styr kor att hantera situationen. Det över gri pan de syf-
tet är att ge en acceptabel person säker het, inte att för-
hindra egen doms skada.5

Bedömningszon. Länsstyrelsen i Hallands län använ-
der i sin riskanalys av farligt gods6 150 meter från 
trans portled för farligt gods som yttre gräns för risk-
bedömningsområde för risker som bör beaktas i pla-
ne ringen. Detta införs i översikts planen som Bedöm-
ningszon farligt gods, se figur 8:11. Inom detta av-
stånd behöver lämp liga riskavstånd och even tu ella be-
hov av skyddsåtgärder utredas vidare vid plan  lägg-
ning och bygglovs prövning, i samråd med rädd  nings -
tjänsten. 

Rekommenderade avstånd. Inom bedömningszonen 
finns riktlinjer för rekommenderat basav stånd, för re-
du ce rade av stånd vilka kräver säker hets hö jan de åt-
gärd er, och för be byggelsefritt om råde, se fi gur 8:10. 
Dessa av stånd varierar bero ende på typ av väg och 

3 Länsstyrelsen Halland 2011d.
4 Trafikverket 2013b.
5 Länsstyrelsen Halland 2011d.
6 Länsstyrelsen Halland 2011d.

Farligt gods på väg. Källa: MSB.
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TYP AV BEBYGGELSE BASAVSTÅND / REDUCERAT AVSTÅND
Väg 26 Väg 150, N och S Industrigatan

Bebyggelsefritt 30 / 20 meter 25 / 15 meter

Industribebyggelse 50 / 20 meter 30 / 15 meter

Kontorsbebyggelse 50 / 20 meter 40 / 15 meter

Småhusbebyggelse 100 / 50 meter 60 / 50 meter

Tätortsbebyggelse 100 / 30 meter 60 / 30 meter

Bedömningszon farligt gods alla typer 150 meter 150 meter

Figur 8:10. Rekommenderade basavstånd respektive reducerade avstånd mellan olika slags bebyggelse och farligt godsled. Reducerade avstånd 
kräver skyddsåtgärder. Källa: Länsstyrelsen Halland 2011d.

typ av be byg gelse. En in dustri byggnad bör till ex em-
pel ligga 30 me ter från väg 150 utan några säker hets-
hö jande åt gärd er, men inte när ma re än 50 meter från 
väg 26. 

Gasledning
Risker. Till transport av farligt gods hör även gas-
distributionen via naturgasledning och tillhö rande 
gren ledningar och installationer, se kapitel 6.3. Natur-
gas en är inte giftig och är lättare än luft varför den vid 
ett utsläpp tenderar att spridas och spä das ut. Men en 
gasledning representerar en stor energi mängd som i 
händelse av större led nings skada princi piellt sett kan 
ge konsekvenser för omgivningen på grund av me ka-
nisk påverkan, brand, explosion. Detta är dock myck-
et ovanligt. En betydande andel av de inci denter som 
skett vid gasledning är i sam band med gräv arbe ten 
som skadat ledningen. Den viktigaste åtgärden för att 
hålla en god säkerhet vid gas led ning en är att verka för 
att risk för extern påverkan mini me ras.

Bedömningszon. Inom 200 meter om ömse sidor om 
gasled ning och till hörande tekniska anläggningar, 
finns en zonindelning med olika skyddskrav beroende 
på antal bostäder eller lokaler där det kan antas vistas 
många människor inom området, se kapitel 6.3 avsnitt 
Gas- och kraftledningsnät. I översiktsplanen pekas 
detta område ut som Bedömningszon gasledning, se 
figur 8:11.

Drivmedelsstationer
Risker. Det finns för närvarande ett knappt tiotal 
allmänna drivmedels sta tioner i kommunen. Utöver 
det finns det företag och jordbrukare som har egna 
cisterner. Invid en drivmedelsstation finns förutom 
risk för brand och ex plosion, också andra störningar 
i form av bul ler, ljus, lukt och höga halter kolväten, 
kväveoxider och så vidare. Räddningstjänsten har 
tillsyn när det gäller riskfrågor och miljöenheten när 
det gäller miljö påver kan. 

Bedömningszon. Med hänsyn till de lång sik tiga hälso-
effekterna är det i regel dessa som blir di men sione ran-
de när frå gan om avstånd mellan bebyggelse och driv-
medels sta tioner ska avgöras. De skydds- och utred-
nings av stånd som rekommenderas är 100 meter7. 

7 Boverket 2004a och Länsstyrelsen Stockholms län 2000a.

Detta införs i översiktsplanen som Bedömningszon 
driv medels sta tion. Inom detta område ska risk situa-
tion en och olägen heterna för människor och miljö 
ana lyseras och be dömas. Vid nyetablering bör ambi-
tion en alltid vara att hålla 100 meter från driv medels-
sta tionen till bo städer, daghem, skola, äldre boende, 
vård central och sam lings platser.  

Elberedskap
Elberoende. En välfungerande och robust elförsörj ning 
är en nöd vändig förutsättning för ett fungerande sam-
hälle. Ett elavbrott påverkar bland annat elektroniska 
kom munikationer, transporter, kommunal teknisk för-
sörj ning, vård- och omsorg, energi försörjning och 
finan siella tjänster. Flera samhällsviktiga verksamheter 
av stannar omedelbart vid ett elavbrott om reserv kraft 
saknas. Energi- och elförsörjningen är sam hälls viktiga 
verk sam heter i fred och en del av det civila för svaret 
under höjd beredskap och därmed en del av Sveriges 
total försvarsförmåga. Därför är eltrans mis sions- och 
eldistributionsnäten viktiga delar av total för svar et.

Hot mot elförsörjningen handlar dels om angrepp 
genom underrättelseverksamhet, sabotage (bl.a. inom 
ramen för hybridkrigföring), terrorism och brottslig-
het, dels om andra hot såsom bristande så kallad 
ö-drift, det vill säga förmåga till regional elförsörjning 
utan att vara sammankopplad med det resterande 
elsystemet, ökad sår bar het till följd av digitaliseringen 
då elsystemet i allt högre grad kopplas samman med 
infra strukturen för tele kom munikation vilket ökar 
risk en för cyber incidenter, samt klimatrelaterade 
effekter som över sväm ningar, höga flöden och risk för 
damm brott, värme böljor, stormar med mera.8

Beredskap. Förmågan vid svåra påfrestningar inom 
el försörj ning en är beroende av infrastrukturens ro-
bust het, bra säker hets skydd och förmågan till repara-
tions bered skap, vilket kräver förebyggande analyser 
och insatser på olika nivåer och hos olika aktörer. I 
kom munen sker beredskapsåtgärder dels genom före-
byggande åtgärder i samhällsplaneringen, deltagande 
i planeringen av styrel (prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare), i det löpan de arbetet  med risk- och sår-
bar hetsanalys och genom dialog och samverkan med 
exploatörer, dammägare och andra aktörer.

8 Svenska Kraftnät 2019a.
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Övergripande planeringsinriktning - Tekniska olycksrisker
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Undvik om möjligt ny bebyggelse inom bedömningszoner för transportleder för farligt gods, för gasledning och för 

drivmedelsstationer. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Tekniska olycksrisker
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING NY BEBYGGELSE: Bebyggelsefritt område väg, Bebyggelsefritt område järnväg
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Bedömningszon järnväg
§	BEDÖMNINGSZON FARLIGT GODS
§	BEDÖMNINGSZON GASLEDNING
§	BEDÖMNINGSZON DRIVMEDELSSTATION
§	BEDÖMNINGSZON FARLIG VERKSAMHET ENLIGT LSO
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Figur 8:11. Tekniska olycksrisker. Karta: 20190801, Rickard Linder. 
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8.4 Sociala risker
Arbete med sociala risker
Sociala risker är en del av riskbilden. Upplopp med 
stenkastning riktad mot polis och rädd ningstjänst, 
anlagda bränder, fyrverkeripjäser och ben sin bomber. 
Hur förebygger vi det? Fysiska och tek niska risker 
som till exempel över sväm ningar, skred och bränder 
har samhället förhållandevis stor vana att hantera och 
försöka förebygga. Men för att få en helhetsbild över 
de risker som finns är det viktigt att också ta hänsyn 
till sociala riskfaktorer. Det är ett ganska outforskat 
område och det kan vara svårt både att definiera och 
att förebygga de sociala risk erna inom planering och 
byggande. 

Goda livsmiljöer. Det är ett allmänt intresse enligt 
plan- och bygglagen1 att lokalisera och utforma bebyg-
gelsen så att den ur social synpunkt främjar goda livs-
miljöer som är till gäng liga och användbara för alla 
sam  hällsgrupper. Inom samhällsplaneringen är det 
fram  för allt genom att verka för mötesplatser, trygghet 
och identitet i den fysiska miljön och ökad delaktighet 
och tillgänglighet i planprocesserna som man kan på-
ver ka detta arbete, se vidare kapitel 4.1 Människor 
och livsmiljö. 

Motverka risker. Planeringen ska också verka mot 
upp komst och spridning av olyckor2, vilket bland 
annat omfattar oönskade händelser till följd av så 
kallade sociala risker i samhället. Plane ring för att 
främja goda sociala livsmiljöer sam verkar i hög grad 
med planering för att motverka sociala risker.

Arbeta förebyggande. Att jobba förebyggande med 
de sociala riskfrågorna för hindrar ekonomiska och 
faktiska förluster men framför allt stärker det sociala 
värden och förebygger otrygghet. Att ta sociala risk-
er på allvar handlar i grund och botten om med bor-
garens tillit till samhället.

Risk och sårbarhetsanalys. Ett första steg är att för-
söka identifiera sociala risk faktorer och risker som en 
del av kommunens risk- och sårbar hetsanalys. Kom-
munala risk- och sårbar hetsanalyser ska upprättas en 
gång per mandatperiod och revideras vid betydande 
för änd ringar3. Hylte kommun har en aktuell risk- och 
sårbar hets analys, men skulle behöva utveckla de so ci-
ala risk frågorna inför nästa revidering. 

Västra Götalandsmodellen. Identifiering av sociala 
riskfaktorer i kommunernas risk- och sårbar hets ana-
lyser har intensifierats under senare år. Drivande i 
denna utveckling har Läns sty rel sen i Västra Götalands 
län varit, genom utvecklingen av den så kallade Västra 

1 Plan och bygglagen kapitel 2 § 3.
2 Plan och bygglagen kapitel 2 § 6.
3 Enligt lagen om kommuners och land stings åt gärder inför och vid 
extraordinära händelser i freds tid och höjd beredskap, SFS 2006:544.

Göta landsmodellen4, en vägledning för att inkludera 
so ciala risker i kommunernas arbete med risk- och sår-
barhetsfrågor. Västra Göta landsmodellen är utgångs-
punkt i arbetet med sociala risker i Halland5 som läns-
styrelsen i Hallands län genomfört.

Riskfaktorer
Skyddsvärden. Enligt Västra Götalandsmodellen, se 
figur 8:12, defi nieras en social risk som sannolikheten 
för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med 
ursprung i so ciala förhållanden och som har negativa 
kon se kvens er för det som bedöms vara skyddsvärt. De 
skyddsvärden som formuleras är:

§	Värden - Demokrati och mänskliga rättigheter
§	System - Väl fungerande samhällsfunktioner
§	Miljö - Fysiskt och socialt trygg miljö
§	Människa - Fysisk och psykisk hälsa och trygghet, 

och ekonomisk trygghet

Riskfaktorer. Vidare identifieras ett antal sociala risk-
faktorer som kan leda till oönskade social risker:

§	Social, ekonomisk och politisk marginalisering och 
ekonomiska skillnader

§	Utanförskap (stigmatisering och alienation)
§	Otrygga uppväxtförhållanden
§	Ohälsosamma levnadsvanor
§	Bristande utbildning
§	Samhällets bristande finansiella, materiella eller 

personella resurser

Fysisk planering. Ur ovanstående riskfaktorer kan 
man särskilt uppmärksamma två områden där den 
fysiska miljön och samhällsplaneringen kan förstärka 
eller motverka de sociala riskerna:

§	Marginalisering och utanförskap
§	Osäkerhet och otrygghet

Marginalisering och utanförskap
Inte höra till. Marginalisering och utanförskap, kan 
upplevas både på individ- och gruppnivå, och hänger 
samman med faktorer såsom segregation och brist-
ande tillgänglighet men också att inte bli lyssnad på 
eller att inte kunna påverka sin livsmiljö.

Segregation. Med segregation menas att människor i 
olika socioekonomiska grupper bor och verkar mer 
eller mindre fysiskt åtskilda från varandra. En ökad 
segregation kan medföra starkare sociala spänningar 
med åtföljande misstro mot samhällets institutioner 
och normer. Detta innebär att kriminalitet, missbruk 
och politisk extremism kan öka, vilket i sin tur kan 
generera olyckor, våld och självmord. 

4 Länsstyrelsen Västra Götaland 2013a.
5 Länsstyrelsen Halland 2014c.
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Fysisk integration. Segregation är motsatsen till inte-
gration som be hand las i kapitel 4.1 Människor och 
livs miljö. Segregation motverkas bland annat genom 
fysisk inte gra tion mellan olika stads  delar, till exempel 
att bar riär er överbryggs, ge nom ett blandat och varie-
rat bo stads utbud, genom jäm lik tillgång till kom mu-
nal och kom mersiell service, infrastruktur och kol lek -
tiv trafik och genom aktiv dia log med olika socio eko-
nomiska grupp er i sam hälls planeringen.

Bristande tillgänglighet handlar liksom segregation om 
åtskillnad men snarare på individnivå, där människor i 
olika livssituationer inte har full tillgång till samhällets 
olika delar, och inte fritt kan välja bostad, arbetsplats, 
transportmedel eller få tillgång till information på 
grund av till exempel funktionsskillnad arbetslöshet, 
ålder, språk och så vidare. Bristande tillgänglighet är 
fram för allt ett hot mot individens fysiska och psy-
kiska häl sa, skapar otrygghet och kan vara ett hot mot 
till ex empel försörjningsförmågan. På samma sätt som 
seg re gation kan det i förlängningen generera olyckor, 
våld och självmord. Bristande tillgänglighet motverkas 
genom fysiska tillgänglighetsåtgärder, genom ett blan-
dat och varierat bostadsutbud och genom att infor ma-
tion tillgängliggörs för olika mottagare.

Bli lyssnad på. Att påverka sin livsmiljö och att bli 
lyssnad på, kan handla både om att bli tillfrågad och 
att få reella möjligheter att påverka till exempel en 
detaljplan eller ett ombyggnadsförslag. Det kan också 
vara så att man rent formellt får tycka till, men att 
man antingen inte känner till det eller upplever att det 

är alltför krångligt eller utlämnande att lämna syn-
punkter. Inom sam hälls planeringen är det därför vik-
tigt att utveckla form erna för både de formella och de 
informella sam råds processerna för att fördjupa dia-
logen med olika be rörda, inte minst med grupper och 
individer som inte självmant brukar delta i samråd. 

Osäkerhet och otrygghet
Förstärka och motverka. Att man känner osäkerhet 
och otrygghet i ett samhälle beror på många olika fak-
torer som ligger utanför den fysiska planeringens på-
verkansmöjlighet, men sam hälls planeringen kan på 
olika sätt förstärka eller mot verka både den faktiska 
och den upplevda osäker heten och otryggheten. Brott 
eller hot om brott kan dels för svåras i den fysiska mil-
jön, dels förebyggas genom olika aktiviteter. 

Befolkade rum. Trygghet och säkerhet främjas av le-
van de miljöer och befolkade rum varför en strävan 
bör vara blandade bebyggelsemiljöer med bostäder, 
arbets platser, kultur med mera som är befolkade både 
under dagen och på kväll en. Rörelser inom och mellan 
områ den bör koncentre ras till ett gemensamt huvud-
stråk för gående, cyklar, bilar och andra fordon. Över-
skåd lig het och synlighet, där det senare för ut sätter god 
be lys ning, bör efter strä vas inom be byg gel se om rå den. 
Detta är särskilt viktigt kring allmänna plats er som 
torg, mötes- och håll plats er samt längst de stråk som 
män niskor rör sig dag li gen.6 

6 Räddningsverket 2004a.

Figur 8:12. Skyddsvärden, sociala risk faktorer och sociala risker enligt Västra Götalandsmodellen. Källa: Läns styrelsen Västra Götaland 2013a.
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Trygghetsvandringar. En viktig del av detta är att ar-
beta förebyggande för att förhindra brott i olika mil-
jöer, i aktiv dialog med till exempel invånare, bo stads-
före tag, polis, invånare och för eningar. Ett sätt att ar-
be ta förbyggande är ge nom så kallade trygg hets vand-
ringar i befintliga bo stads om råden. Arbetet går ut på 
att en grupp män niskor med olika bakgrund och in-
falls vinklar (ålder, etnicitet, bo ende, näringsidkare, 
polis, räddningstjänst, bo stadsbolag, vaktmästare med 
flera) tillsammans gör en in ventering i ett av gränsat 
område. Oftast bedrivs ar be tet reaktivt med inne börd-
en att olika problem som skade görelse, våld, otrygg-
het för bo ende med mera redan före kommit i om rå det. 
Utifrån in ven teringarna sam man ställs åt gärds listor 
som sedan lig ger till grund för inves te ringar och upp-
rust ning i om rådet. 

Risker
Hälsa 
Hälsa är den riskgrupp som omfattar både fysisk och 
psykisk hälsa som orsakas bland annat av ohälso sam-
ma levnadsvanor såsom missbruk av droger. Inom 
den na riskgrupp har följande sociala risker iden ti fie-
rats i Halland och bedöms som möjliga risker även i 
Hylte kommun:

§	fiAlkoholmissbruk
§	fiNarkotikamissbruk
§	fiTobaksbruk
§	fiDopning
§	fiLiberal syn på droger
§	fiHögt antal sjukskrivningar
§	fiÅterfall i kriminalitet
§	fiDepression
§	fiSjälvmord

Säkerhet och trygghet 
Denna riskgrupp omfattar brottslighet, såsom fysisk 
skadegörelse, tillgrepp (stöld, rån, häleri), hot och våld 

(misshandel) samt hatbrott. Riskgruppen omfattar 
även otrygghet. Inom denna riskgrupp har följande so-
cia la risker identifierats i Halland och bedöms som 
möj liga risker även i Hylte kommun:

§	fiLangning/smuggling
§	fiStöld
§	fiBostadsinbrott
§	fiSkadegörelse
§	fiUngdomsbrottslighet
§	fiMisshandel
§	fiHot om våld
§	fiDödshot
§	fiRädsla för att vittna
§	fiVåld i familj
§	fiPsykiskt våld
§	fiVåldtäkt / sexuella övergrepp
§	fiAnlagd brand/mordbrand
§	fiHatbrott
§	fiVapenbrott / skjutningar

fiFörsörjning 

Denna riskgrupp omfattar personer som inte har möj-
lig het till egen försörjning utan att få ekonomiskt bi-
stånd. Bidrags beroende har även identifierats som risk 
i Hal land.

Fungerande samhällsfunktioner 
Denna riskgrupp omfattar systemhotande eller orga-
ni serad brottslighet, sociala eller politiska konflikter 
med våldsinslag samt brister i samhällsfunktioner. 
Inom denna riskgrupp har följande sociala risker iden-
ti fierats i Halland och bedöms som möjliga risker även 
i Hylte kommun:

§	fiOrganiserad brottslighet
§	fiKorruption
§	fiHot och våld mot politiker och tjänstemän
§	fiProstitution
§	fiMänniskohandel.

Övergripande planeringsinriktning - Sociala risker
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Arbeta förebyggande med sociala riskfrågor genom planering och byggande som är inklu derande, tillgänglig och 

verkar för att möta olika behov, och som främjar miljöer som inbjuder till delaktighet, möten och samspel mellan 
människor.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Sociala risker
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G3 BEBYGGELSEMILJÖNS KVALITETER: Socialt perspektiv; Dialog och delaktighet, Mötesplatser, trygghet, identitet, 

Människors olika behov; Fysisk tillgänglighet

Nationella och mellankommunala intressen - Sociala risker
Se kapitel 9.1 Riksintressen. och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Sociala risker
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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Broskskivling. Foto: Bildbyrån AÖ.
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Forsfärd med Vildmarksgymnasiet. Foto: Hylte kommun.
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9. Samordning och genomförande
Översiktsplanens syfte är att avväga olika intressen och ange strategier för den långsiktiga 
mark användningen inom kommunen. Den ligger till grund för fortsatt detalj planering, bygg
lovs prövning och markåtgärder med sikte på ett konkret genomförande. De ställ nings tagaden 
som görs kan också påverka statens, regionens och grannkommunernas intressen. Här sam
man fattas kommunens syn på riksintressen, mellankommunala frågor och vad som behöver 
göras i det fort satta arbetet för att genomföra översiktsplanens intentioner. 

9.1 Riksintressen
Riksintressesystemet
Nationellt intresse. Riksintressen är områden eller ob-
jekt som enligt miljö balken är av sådant nationellt in-
tresse att de ska skyd das mot åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada när det gäller bevarande in tressen, 
eller riskerar att på tagligt försvåra möjlig het erna att 
utnyttja riks intresset när det gäller nationella exp lo ate-
rings intressen. 

Övriga allmänna intressen. Riksintressena är en del 
av de allmänna in tres sena som kommunen ska ta hän-
syn till vid beslut om användning av mark- och vatten-
områden. Med allmänna intressen menas intres sen 
som är gemensamma för hela eller delar av kom mun en 
och dess invånare. De allmänna intressen som inte är 
riks intressen ska också så långt som möj ligt skyddas 
mot påtaglig skada. Därutöver kan kom munen också 
välja att redovisa lokala intressen som är av betydelse 
för den fysiska planeringen.

Två slags riksintressen. Det finns två olika sorters riks-
intressen, dels sektorsvisa intressen som anges i miljö-
balkens tredje kapitel, dels geografiskt utpekade om-
råden som anges i miljö balk ens fjärde kapitel. Om-
rå dena i tredje kapitlet, grundläggande hus håll nings-
bestäm mel ser, har pekats ut genom en process mellan 
läns styrelsen, andra statliga verk och kom mun en. 
Dessa är inte sta tiska, utan kan ändras då för hål lan-
den förändras eller ny kunskap finns. Områ den i det 
fjärde kapitlet, särskilda hus håll nings bestäm mel ser, 
är redan namn givna i lagen och därmed fast ställda av 
riks dagen.

Avvägningar. Om två eller flera riksintressen är mot-
stridiga ska före trä de ges åt det intresse som på lämp-
ligaste sätt främ jar en långsiktigt god hushållning med 
marken, vattnet eller den fysiska miljön i övrigt. Om 
om rådet behövs för totalförsvaret, ska detta alltid 
ges före trä de. Vid be döm ning av om ett riksintresse 
skadas är det in ver kan på den funktion eller det värde 
som riks in tres set av ser som är avgörande, inte den 
geo grafiska gräns en. Även åtgärder utanför riks intres-
se gränsen kan där för anses påtagligt skada riks intres-
set. Flera mindre för änd ring ar kan tillsammans inne-
bära en på tag lig skada för ett riksintresse.

Riksintressen i översiktsplanen
Redovisning. Enligt plan- och bygglagen1 ska kom-
mun en i sin över sikts plan redovisa hur riks intressena 
tillgodoses och bedöma vilken på ver kan eller eventuell 
skada som plan ens förslag kan medföra på riks intres-
sena. Läns styrelsen har som upp gift att bevaka att 
kom mun erna upp fyller detta krav. Läns sty rel sen ska 
också sam ordna de statliga verkens riks intresse an-
språk och läm na kommunen det aktuella plane rings-
under lag som behövs för bedömningen. 

Dialog. Riksintressena enligt miljö balk ens tredje kapi-
tel är inte statiska, utan föremål för åter kommande 
diskussion och omprövning. Vissa riks in tressen kom 
till för över femtio år sedan, och för hål lan dena kan 
ha ändrat sig mycket sedan dess. Andra har fått kritik 
för att vara för svagt under bygg da. Det är fram för allt 
i översiktsplanen som kom mun en kan föra en dis kus-
sion med länsstyrelsen och andra be rörda om hur man 
ser på riksintressena i kom mun en. 

Övergripande ställningstagande
Hänsyn till riksintressen. Kommunen delar i huvudsak 
de statliga myndig het ernas uppfattning angående ut-
pekade riks intressen. Kom munen har i översikts plan en 
tagit hän syn till riks intressena och kommer att så långt 
möjligt tillgodose och bevaka riks intres se na i sam band 
med detaljplanering, bygglovsgivning, för hands besked 
och annan tillståndsprövning. 

Kommunens utgångspunkt är att ett riksintresse är till-
godosett så länge det inte finns an språk på för änd-
ring ar i eller i närheten av området. Skyddet för riks-
intressen blir aktualiserat vid ett an språk på för ändrad 
markanvändning genom till ex em pel pröv ning enligt 
plan- och bygglagen, miljö balken eller övrig spe cial-
lagstiftning. Ett riksintresse innebär inte ett förbud 
mot åtgärder i eller i närheten av områ det. Åt gärder 
som kräver någon form av till stånd, detalj plan eller 
liknande och påtagligt kan kom ma att skada ett riks-
intresse får däremot inte komma till stånd. Ett om rå-
de som är av riksintresse för kom mu ni ka tions an lägg-
ning ska därutöver skyddas mot åt gärd er som på tag-
ligt kan försvåra till komsten eller ut nytt jandet av an-
läggningen. Det är så ledes främst vid ändrad mark-
användning som ett om råde av riks intresse får prak-
tisk betydelse.

1 Plan och bygglagen kapitel 3 § 45.
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Sammanfattande bedömning. Genom förande av inten-
tionerna i översiktsplanen bedöms inte ge någon nega-
tiv påverkan på riksintressena, och står därmed inte i 
konflikt med dessa. 

Grundläggande hushållnings-
bestämmelser
Miljöbalkens tredje kapitel innehåller grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vatten-
områden, vilka ska tillämpas vid beslut om plan lägg-
ning och vid prövning av ärenden om lov, för hands-
besked och andra markärenden. För vissa av de grund-
läggande hushåll ningsbestämmelserna finns sär skilda 
områden av riks intresse utpekade. Nedan redo visas:

§	hur dessa riks intres sen tillgodo ses i översiktsplanen 

§	hur en eventuell påverkan kan förhindras eller mini-
meras

§	om ett områdes värde förändrats eller förlorats och 
därför bör tas bort eller avgränsas på ett annat sätt.

För samtliga nedan redovisade riksintressen gäller att 
ingen värdeförändring har noterats som föranleder ny 
avgränsning eller borttagande av området. 

Riksintresse yrkesfiske (MB 3:5)
Havs- och Vatten myndigheten pekar med hjälp av 
läns styrelsen ut om råden som bedöms vara av riks in-
tresse för yrkesfisket. Kriterier för utpekande av riks-
intresse för inlandsvattnen har baserats på an talet 
yrkes verksamma fiskare för respektive sjö. Efter som 
fisket i de mindre sjöarna ofta kombi neras med egen-
förädling och hemmaförsäljning är det värde som fis-
ket genererar betydligt högre än första hands värdet.2 I 
Hylte kom mun finns ett ut pekat riksintresse för yrkes-
fiske3: 

Bolmen. Riksintresset är ett fångstområde för yrkes-
fisket utan när mare precisering av lek- och uppväxt-
områden. Värde beskrivning specifikt för Bolmen sak-
nas, utöver ovanstående generella kriterier. Riks intres-
set berör fle ra kom muner4 och samordning mel lan 
kom mun erna kan behöva ske för att utveckla om rå-
dets förutsättningar och skydda riks intresset mot åt-
gärd er som på tagligt kan försvåra möjlig het erna att 
be driva yrkesfiske. Delar av riks intres set är skyddat 
genom naturreservat, Natura 2000 och strandskydd5. 
Området ingår också i sin helhet i riksintresse för fri-
luftsliv. Tre LIS-områden är fastställda vid Bolmen, 
varav ett för att värna yrkes fiskets intressen6. 

§	Tillgodoseende. Riks intresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse yrkesfiske i ka-
pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3. 

2 Fiskeriverket 2006.
3 Alla områden beslutade 20000207, se skyddadnatur.naturvardsverket.se. 
4 Ljungby kommun i Kronobergs län (FG 01), och Gislaveds och Värnamos 
kommuner i Jönköpings län (FF 04).
5 Tira öar med omgivande vattenområde är naturreservat och Na tura 
2000område enligt fågel direk tivet och art och habitat direk tivet.  
6 LIS 22 Bolmen  Tiraholm. Övriga är LIS 21 Bolmen Järanäs och LIS 23 
Bolmen  Möllekvarn m.fl., se kapitel 4.2 och figur 4:7.

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Riksintresse naturvård (MB 3:6)
Naturvårdsverket och Havs- och Vatten myndigheten 
pekar med hjälp av länsstyrelsen ut om råden som är 
av riks intresse för naturvård. Områden som är riks-
intressanta för naturvården ska re pre sen tera huvud-
dragen i svensk natur, belysa land skapets utveckling 
och visa mång falden i naturen. I Hylte kom mun finns 
sju utpekade riksintresseområden för naturvård7:

StoremossenFärgån (NN 17). Store mosse är ett fram-
stående och representativt exempel på en stor och tyd-
ligt excentrisk mosse. Nissans meanderlopp och de 
fågel rika översvämningsmarkerna utmed Färgån utgör 
till sammans med Store mosse ett mycket värde fullt 
och ostört våtmarkskomplex. Objektets storlek, mång-
for mighet och orördhet bidrar till detta. Bota niska 
vär den finns bland annat på Byås backar.8 Delar av 
riks intres set är skyddat genom Natura 20009. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Femsjöbygden (NN 25). Femsjöbygden är av interna-
tio nellt intresse för svamp forskningen, är botaniskt 
väl dokumenterat sedan lång tid tillbaka och har stora 
geo vetenskapliga, kultur his toriska och biologiska vär-
den. Djur- och växtlivet är rikt med flera sårbara art-
er.10 Delar av riks intres set är skyddat genom natur re-
ser vat, Natura 2000, biotopskydd och strand skydd11. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

§	Eventuell värdeförändring. Ingen förändring av 
värdet har noterats. 

Yamossen (NN 44). Myrkomplexet har mycket höga 
naturvärden genom sin storlek, mångformighet och re-
lativa orördhet. En skogsmyrmosaik med äldre orörd 
barrskog samt gammal, artrik bokskog bidrar starkt 
till värdet. Myren har även vissa botaniska vär den.12 
För en del av riks intres set gäller strandskydd. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

7   Alla områden har senaste beslutsdatum 20000207, se skyddadnatur.
naturvardsverket.se. 
8   Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000b.
9   Store MosseFärgån är Natura 2000område enligt både fågel direk tivet 
och art och habitatdirektivet.
10 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000c.
11 Skubbhult är säkerställt som naturreservat, Skubbhult och Dulla berget är 
Natura 2000områden enligt art och habitatdirektivet.
12 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000d.
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§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Lunnamossen (NN 45). Lunnamossen är ett intres-
sant myrkomplex med välutbildade och representativa 
myrtyper i form av topogena kärr och svagt välvda 
mossar. Området utgör också en värdefull skogsmyr-
mosaik och har ornitologiska värden.13 Större delen av 
riks intres set är skyddat genom natur reservat och Na-
tu ra 200014. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Ivås (NN 46). I en gårdsnära inägomark i den över-
giv na byn Ivås finns ett 50-tal gamla hamlade askar. 
Om rådet är i sin helhet en nyckelbiotop och har en 
mycket rik och värdefull moss- och lavflora, bland 
annat med de rödlistade arterna rosa lundlav, almlav, 
blek kraterlav och blomskägglav.15  

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i över-
sikts planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

OsbergBolkabo (NN 47). Representativt småbrutet 
odlingslandskap i skogsbygd. Natur- och kultur histo-
riska värden kopplade till traditionellt brukande av 
slåtterängar och naturbetesmarker. Här återfinns art- 
och individrika växtsamhällen med hävdgynnade art er 
som slåttergubbe, darrgräs, svinrot, kattfot och ängs-
vädd.16 För en del av riks intres set gäller strandskydd. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i över-
sikts planen genom rikt linje Riksintresse natur vård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3. 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Snokamossen (NN 48). Snokamossen är ett värdefullt 
myrkomplex med högt värderade topogena kärr, svagt 
välvda mossar och sluttande mossar. Ornitologiska 
värden med bland annat stort orrspel.17  

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

13 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000e.
14 Naturreservat Lunnamossen och Natura 2000områden Lunna mossen 
enligt art och habitatdirektivet.
15 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000f.
16 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000g.
17 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 1998a.

Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
Riksantikvarieämbetet pekar med hjälp av läns styrel -
sen ut om råden som bedöms vara av riks intresse för 
kulturmiljövården. Riks intressen för kultur miljö vård-
en ska avspegla landets historia och utgörs bland an-
nat av jordbruksbyar, stadskärnor, arbetar bostäder, 
1900-talets förorter, gruvor, förhisto riska gravfält och 
mo derna kyrkor. De är mycket varierande till såväl till 
stor lek som kulturhistoriskt innehåll, och kan omfatta 
allt från små bebyggelse miljöer som speglar en speciell 
his torisk epok till vidsträckta landskapsavsnitt som 
präg  lats av en lång tids utveckling. Länsstyrelsen i 
Hal  land har under 2017 påbörjat en översyn av riks-
intres sen för kul tur miljö. I Hylte kom mun finns sex 
utpekade riks intresseområden för kultur miljö vård:

Ry (KN 23). Bymiljö präglad av sydsvenska hög land-
ets traditionella näringar. Värdet uttrycks genom by-
läget i skogsbygd, de båda gårdarna med äldre, typisk 
trä bebyg gelse, ålderdomliga och ännu väl hävdade od-
lings mark er, såsom ängar, naturbeten, hack slåtter och 
sma la åkertegar, samt förhistoriska gravar och röj-
nings rösen typiska för regionen.18 Riksintresset gräns-
ar till Gislaveds kommun.  

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Landeryd (KN 24). Stationssamhälle vid mindre knut-
punkt som speglar järnvägarnas stora betydelse för 
landsbygdens utveckling kring sekelskiftet 1900. Vär-
det uttrycks genom välbevarad järnvägsmiljö, med sta-
tionshus, lokstallar, järnvägsbostäder med mera.19 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3. 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Jälluntofta (KN 25). Sockencentrum med välbevarad 
be byggelse från 1800-och 1900-talen. Värdet uttrycks 
genom läget vid fyrvägskorsning, kyrka byggd 1861 
(medeltida föregångare), före detta folkskola, handels -
bod och poststation, prästgård, klockargård med un-
dan tags stuga, bygdegård och skyttepaviljong.20 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Rydöbruk (KN 26). Brukssamhälle med ursprung i 
järn bruk från 1742 och med ovanligt välbevarad in-
dustri miljö som speglar storindustrins tillväxt och 

18 Riksantikvarieämbetet 2013.
19 Riksantikvarieämbetet 2013.
20 Riksantikvarieämbetet 2013.
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sam hälls bildande kraft kring sekelskiftet 1900. Värdet 
uttrycks genom läget vid fors i Nissan, produk tions-
an läggningar, transportvägar, kontor, brand station, 
bruksherrgård, arbetar- och tjänste man na bo städer, 
brukshandel med flera byggnader.21 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Riksintresset Rydö bruk omfat-
tar större delen av sam hället då det finns ett läs-
bart sammanhang mellan till exempel kanaler och 
damm ar från det tidiga nytt jan det av vattnet som 
kraft källa, bruks miljön vid Nissan och viktiga bygg-
nader som speg lar bruks sam hällets stor hetstid. För 
att tätorten Ry dö bruk ska kunna ut veck las som 
bo en de ort, är det just inom dessa centrala delar som 
ny bebyg gel se i form av enstaka komp le ment och 
ny sam man häng an de bebyggelse behöver ut vecklas. 
Bland an nat fö re slås nya Utredningsområde bo-
städ er och blan dad bebyg gelse i den östra delen av 
om rå det, liksom ett nytt LIS-område, LIS 32 Ry dö-
bruk Övregård, för sam ma område, se figur 9:1 och 
ka pi tel 4.2-4.3. Syf tet med detta är att möjliggöra 
bo stads byggande i ett cent ralt och attraktivt läge i 
Ry dö bruk för att för stär ka underlag för kollektiv-
tra fik och service i om rå det. Kom mun en an ser att 
Ry dö bruk tål en så dan be byg gelse ut veck ling utan 
att för lora de vär den som riks intres set ut trycker, så 
länge till skott en görs med var sam hand och hän-
syn till om rå dets struk turer, ka rak tärs drag och med 
bi be hållen läs bar het. En ut veck ling av Ry dö bruk är 
ock så en vik tig för ut sätt ning för att höja värdet på 
be fintliga bygg nad er och möj lig het erna att vår da 
dess kultur his to ris ka vär den, vil ket inte är fall et 
idag. En viktig del av plats ens att rak ti vitet är den 
kul tur his to riska mil jön, som rätt för valtad och 
ut veck lad kan bli en häv stång för ut veck lingen av 
sam häl let. Rydö bruk har goda kom mu ni ka tions-
mäs siga förut sättningar för en be folk nings- och 
be byg gelse ut veck ling. Ut veck ling av före slagna bo-
stads områden och ian språks tagande av LIS-områ det 
en ligt ovan stå ende be döms inte medföra åtgärd er 
som kan med föra på tag lig skada på riks in tres set, 
un der förutsättning att den till kom man de bebyg-
gel sens skala, vo lym och ut  form  ning an pas sas till 
om rå des karaktär22. 

Ödegärdet (KN 27). Fornlämningsmiljö med väl sam-
manhållna fossila odlingslämningar som speglar jord-
brukets utveckling från äldre järnålder till medeltid. 
Värdet uttrycks genom sammanhängande område 
med cirka 100 fossila åkertegar, avgränsade av terrass-
kant er, vallar och åkerhak som innehåller närmare 
700 röjningsrösen, vartill kommer tre stensättningar.23 
Om rådet är även ett Natura 2000-område och skydd-
at som naturreservat. 

21 Riksantikvarieämbetet 2013.
22 Samsyn med länsstyrelsen om riksintresset har etablerats under samråd av 
planförslaget, se Hylte kommun 2018a och b. 
23 Riksantikvarieämbetet 2013.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Femsjö (N 28). Sockencentrum med omgivande od-
lings landskap som väl illustrerar centralitet i en skogs-
bygd under 1800-talet. Värdet uttrycks genom bebyg-
gelse från 1800-och 1900-talen med ursprungligen 
medeltida romansk kyrka i högt läge, prästgård, folk-
skola och småskola, före detta prästgårdsboställe och 
prästgårdskvarnen, samt omgivande odlingsmar, fossil 
åkermark, odlingsrösen, två hålvägar med mera.24 
Om rå det ingår även i riksintresse för naturvård och 
ett mindre område i nordost är skyddat genom natur-
reser vat (Hägnan). 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som kan 
med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
Naturvårdsverket och Havs- och Vatten myndigheten 
pekar med hjälp av länsstyrelsen ut om råden som är 
av riks intresse för friluftsliv. Områ den som är riks-
intressanta för fri luftslivet ska ha stora fri lufts värden 
på grund av sär skilda kvaliteter i natur- och kultur mil-
jö, varia tioner i landskapet och god till gäng lighet för 
allmän heten. I Hylte kommun finns ett utpekat riks-
intresse för fri luftsliv:

24 Riksantikvarieämbetet 2013.

Figur 9:1. Riksintresse kulturmiljövård Rydöbruk (röd prickad linje), 
Ut redningsområden bostäder och blandad bebyggelse (bruna om
rå  den) och LIS 32 Rydöbruk Övragård (röd streckad linje). De två 
mind re bostadområdena är sedan tidi gare utpekade i äldre del
över sikts plan, medan de båda större utpekas i denna översiktsplan. 
Under lags karta: Länsstyrelsens webbGIS.
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Bolmenområdet (FN 13)25. Områder bedöms ha höga 
friluftsvärlden och vara av väsentligt allmänt intresse 
ur lokalt och regionalt pespektiv. Riksintressets vär den 
är i första hand knutna till sjöarna Bolmen och Unnen 
och deras öar och stränder. Området har särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer, och vattenanknutna fri lufts akti vi teter. 
Om rådet be rör fle ra kom muner26 och samordning 
mel lan kom munerna krävs i samband med till exempel 
för slag om ex ploa te ring inom riksintresseområdet för 
att säkra om rådets vär den. Även frågor gäl lande för-
sörjningen av över natt ningsmöjligheter, kommersiell 
service, par ke ring, infrastruktur, vatten- och av lopps-
för sörj ning med me ra kan behöva sam ordnas27. Delar 
av riks intres set är skyddat genom natur reservat, Na tu-
ra 2000, fågel skydds område och strand skydd28. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse friluftsliv i kapi-
tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. De 
kol lektiv trafik åt gärder som före slås mellan Hylte-
bruk och Unnaryd lik som före sla gen hu vud cy kelled 
och upprustning av befintligt re kre a tions cykel stråk 
be döms för bätt ra möj lig het er att ta sig till riks in-
tres seområdet med kollek tiv trafik och där med öka 
om rådets frilufts värde, se ka pitel 3.1 Resor och 
trans porter. Friluftslivets intressen kommer vidare 
att säker ställas i den fortsatta planeringen av de 
Ut red nings om råden bo städer och blandad be byg-
gel se som före slås i över sikts planen, se fi gur 4:21), 
fram för genom att till gäng lig heten till strand och 
vatten knutna aktivi teter för bätt ras. 

Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
Trafikverket beslutar om anläggningar som bedöms 
vara av riksintresse för kommunikationer, det vill säga 
anläggningar av riksintresse för väg, järnväg, luftfart 
och sjöfart. Till riksintresset hör också influens områ-
den inom vilket åtgärder som exempelvis  ny be byg-
gelse kan på verka kommunikations anlägg ningens 
funk tion. Influensområdets fysiska utbredning kring 
en väg eller järnväg varierar beroende på platsens för-
ut sätt ningar och kommunikationsstråkets vikt Hylte 
kom mun berörs av tre utpekade riks in tres se för kom-
mu ni ka tioner:

Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) är delvis utpekat som 
riksintresse för järnväg. Delen mellan Hylte bruk och 
Halm stad är av särskild betydelse för den regionala 
utveck ling en eftersom den förbinder Hyltebruk med 
Väst kust banan. Sträckan Torup-Landeryd utgör inte 

25 Beslut togs 20160421, Naturvårdsverket 2017e.
26 Ljungby kommun i Kronobergs län (FG 01), och Gislaveds och Värnamos 
kommuner i Jönköpings län (FF 04).
27 Länsstyrelsen Halland 2014f.
28 Tira öar med omgivande vattenområde i Bolmen är säkerställda som 
naturreservat, liksom Sjö i sydvästra hörnet av Unnen. Tira öar är även Natura 
2000område enligt både fågel direk tivet och art och habitatdirektivet. I Unnen 
finns tre fågel skydds områden, Stora och Lilla Förö, Stora och Lilla Slang holm en 
och Kia holme. 

längre riks intresse för kommunikationer enligt Trafik-
verkets beslut 2011-11-23. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kommunika-
tion er väg och järnväg i kapitel 11.4 Hänsyn - 
vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Väg 26 (Nissastigen) utgör riks intresse för väg. Den 
ingår i det nationella stam väg nät et och utgör en vik-
tig för bin del se mellan södra Hal land, Jönkö pings-
regionen, Skara borg, Värmland och Dalarna.29 Vägen 
är av särskild betydelse för närings livets trans porter 
och är ett vik tigt pend lings stråk. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kommunika-
tion er väg och järnväg i kapitel 11.4 Hänsyn - väg-
led ning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Halmstads flygplats utgör riks intresse för civil luft-
fart30. Riksintresset innebär att flyg plats om rådet och 
de omgivande influens områdena ska skyd das med 
hän syn till flygbuller, flyghinder och elektro magnetisk 
stör ning. Hylte kommun berörs av influensområde för 
flyg hinder (MSA-yta), se figur 9:2 och kapitel 3.1.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kommunika-
tion er luft fart i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till 
karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. Tre 
ut redningsområden för tillståndspliktig vindkraft 
lig ger inom riksintresset, se figur 6.4 i kapitel 6, 
men dessa sammanfaller i stort sett med tidigare 
vind kraftsområden och vid en eventuell etablering 
be vakas luftfartens intressen i samband med till-
ståndsprövningen.

Riksintresse totalförsvar (MB 3:9)
Hagshults flygbas och dess influ ens områden utgör 
riks intresse för mili tärt luft rum och ska skyddas på 
samma sätt som den civila luft farten31. Hylte kommun 
berörs av influensområde för flyg hinder (MSA-yta), se 
figur 9:2 och kapitel 3.1. Riksintresset saknas i läns-
styrelsens sammanfattande redo gö rel se32.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse totalförsvar luft-
rum i kapitel 11.4 Hänsyn - väg ledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

29 Trafikverket 2010b.
30 Trafikverket 2010b.
31 Försvarsmakten 2015a. 
32 Läns styrelsen Halland 2017d.
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Sekretessbelagt riksintresse. Utöver öppet redovisade 
riks intres sen för totalförsvarets militära del finns riks-
intressen för total försvarets mili tära del som omfattas 
av sekre tess och som inte kan redovisas öppet. Sådant 
riksintresse påverkas framför allt av upp förandet av 
höga byggnadsobjekt såsom master och vind kraft verk. 
Hela landets yta är därför samråds område för objekt 
högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter in-
om sammanhållen bebyggelse.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje G7/Höga objekt i kapitel 
11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. Tre 
ut redningsområden för tillståndspliktig vindkraft 
lig ger inom riksintresset, se figur 6.4 i kapitel 6, 
men dessa sammanfaller i stort sett med tidigare 
vind kraftsområden och vid en eventuell etablering 
be vakas luftfartens intressen i samband med till-
stånds prövningen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda be-
stäm melser för hushållning med mark och vatten för 
vissa av riksdagen utpekade områden. Här får ex ploa-
te ringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till 
stånd endast om det inte möter något hinder enligt 
miljö balken33, och om det kan ske på ett sätt som inte 

33 Miljöbalken kapitel 4 §§ 28.

på tagligt skadar om rå denas natur- och kulturvärden. 
I Hylte berörs två slags områden av de särskilda hus-
hållningsbestämmelserna, dels ett område som i sin 
hel het berörs av riksintresse, dels ett antal Natura 
2000-områden. Nedan redovisas:

§	hur dessa riks intres sen tillgodo ses i översiktsplanen 

§	hur en eventuell påverkan kan förhindras eller mini-
meras

Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
Skyddat vattendrag. För vissa namngivna vattenom-
rå den med tillhörande käll- och biflöden gäller enligt 
miljö  balken att vat tenkraftverk och vat ten reglering 
eller vattenöver led ning för kraft ända mål inte får ut-
föras. I Hylte kom mun finns ett sådant vatten områ de:

Fylleån med till hö rande käll- och biflöden ligger söder 
om Färgensjöarna vid kommun gräns en mot Halm-
stads och Ljungby kommuner, vilka också berörs av 
riks intresset, se figur 9:2 och kapitel 7.3. Riksintresset 
saknas i läns styrelsens sammanfattande redo gö rel se34.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse skyddade 
vatten drag i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till 
karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

34 Läns styrelsen Halland 2017d.

Trandans vid Hallaböke. Foto: Hylte kommun Pernilla Jacobsson.
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Figur 9:2. Riksintressen. Karta: 20191002, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.
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Riksintresse Natura 2000 (MB 4:8, 7:27)
EUdirektiv. Natura 2000-om råden pekas ut enligt 
EU:s nätverk för särskilt skydds värda om råden. Arbe-
tet med Natu ra 2000 styrs av EU:s habi tat- och fågel-
direk tiv, med syftet att lång siktigt skydda utvalda art-
er och livs mil jöer från utrot ning. Om rådena är i sin 
hel het av riks intresse enligt miljö balk en kapitel 4, men 
har ock så ett områdes skydd en ligt kapitel 7 i samma 
lag. Till stånd kan krävas för verksamheter eller åt-
gärd er som på ett betydande sätt kan påverka ett Na-
tu ra 2000-område. Länsstyrelsen har upprättat beva-
ran de planer för samt liga Natura 2000-områden35 och 
arbe tar med att föreslå skydds åtgärder för att behålla 
om rå denas livs miljöer och arter i långsiktigt livs kraft-
iga be stånd. Beva rande planernas innehåll och rekom-
men da tioner ska beaktas då åtgärder planeras inom 
eller i an slut ning till ett Na tu ra 2000- område. I Hylte 
finns tretton Natura 2000-områden:

Dullaberget och dess sluttningar ligger vid Södra Fär-
gens södra strand och är bevuxna med na tur skog ar 
som domineras avnäringsfattig bokskog med inslag av 
äldre gran och tall. Området är skyddat som kyrko-
reservat och ligger inom Femsjöbygdens riks intresse 
för naturvård.

Kloö som ligger väster om Hallaböke, består av ett 
stort, orört myrkomplex med moss ar och mellan lig-
gande breda kärrstråk. Våtmarks kom plexet har myck-
et höga naturvärden bland annat i det rika fågel livet. 
Området är skyddat genom naturreservat. 

Lidhult som ligger mellan Kinnared och Fegen utgörs 
av en lövskogsklädd sluttning vänd mot norr. Syftet 
med Natura 2000-området är att bevara eller åter-
ställa ett gynnsamt tillstånd för nordlig ädel lövskog.

Lintalund som ligger vid Nissastigen nordost om Ry-
dö bruk, omfattar ett bevarat ett ålderdomligt kul tur-
landskap med slåt ter ängar, rik flora, hamlade träd 
och betesmarker. Om rå det är skyddat genom natur-
reservat. 

Lunnamossen som ligger nordost om Unnaryd, är ett 
myrkomplex som kantas av sump skogar, och omfattar 
öar av urskogsartad natur barr skog och ett rikt fåeglliv. 
Området är skyddat genom naturreservat. 

35 Tillgängliga på länsstyrelsens hemsida.

Mogölsmyren som ligger söder om Femsjö och Fylle-
ån, utgör den västra delen av det mycket stora myr-
komplexet Ringsmossen-Troppamossen. Dess största 
värde ligger i den ovanligt ostörda hydro login och den 
varierade uppbyggnaden. Området är skyddat genom 
naturreservat. 

Moshult som ligger sydväst om Fröslida, består av en 
sluttning med översilad barr- och blandfuktskog med 
höga biotopvärden.

Mårås. Mårås ligger vid Jansbergssjöns norra strand 
och består av en bergsklack som reser sig 40 meter 
över omgivningarna, med grov och mycket gammal 
högvuxen bokskog med lång trädkontinuitet. Områ det 
är skyddat genom naturreservat. 

Skubbhult. som ligger i västsluttningarna ner mot 
Mel lan-Färgen, utgör den norra delen av ett större 
bok skogsområde med höga biotopvärden. Områ det är 
skyddat genom naturreservat och ligger inom Femsjö-
bygdens riks intresse för naturvård. 

Skärshultaberg som ligger vid Nissastigen söder om 
Stora Skärshultasjön, omfattar värdefull bok- och 
sump skog och gammal inägomark med rösen och 
över givna åkrar i terrasser. 

StoremossenFärgån som ligger öster om Färgaryd, är 
en mångformig och orörd högmosse med rikt fågelliv. 
Det ingår i riks intresse för naturvård, och planeras att 
skyddas genom ett större naturreservat.

Tira öar som ligger i Bolmen, utgörs av ett antal öar 
och skär uppbyggda av ett stortsystem av rullstens-
åsar., med urskogsartad åsbarrskog, taiga och ett rikt 
fågelliv. Områ det är skyddat genom naturreservat.

Ödegärdet som ligger vid Kroksjön strax norr om Un-
na ryd, omfattar fossil åkermark, mycket gammal 
bok skog, lövsumpskog och barbastell. Området är 
skyddat genom naturreservat och utgör riksintresse för 
kul tur miljövård.

För samtliga Natura 2000områden gäller: 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse Natura 2000 i 
kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 
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9.2 Regionala och 
mellankommunala frågor
Samverkan över gränser
Hylte samverkar på olika sätt över kommungränserna 
kring olika regionala och mellankommunala frågor. 
Sam arbetet sker på olika nivåer, från begränsade pro-
jekt till långsiktig strategisk samverkan, och är av oli-
ka karaktär. När det gäller strategiska frågor, inte 
minst infrastruk tur frågor, hänger utvecklingen i Hylte 
samman med utvecklingen i omgivande kom muner 
och regionen i övrigt. En bra gränsöverskridande sam-
verkan stär  ker regionens attrak tivitet och under lättar 
för kom   munerna att klara sitt uppdrag. 

Kommunalrättslig region
Region Halland är ur ett kommunrättsligt perspektiv 
ett landsting som har fått ett ut ökat ansvar för vissa 
uppgifter som tidigare legat på till exempel läns styrel-
sen eller kom mu nal för bund et1. Regionen har ansvar 
för häl so- och sjuk vård, och för re gi onal ut veck ling 
och till växt2. Re gi on Halland har också an svar för 
kol lek tiv tra fik en i länet. I regionens styr mo dell ingår 
ett antal nämnder, bland annat en för varje kom mun. 
Hylte nämndens upp gift är att vara Hylte bor nas före-
trädare inom häl so- och sjukvården och att till sam-
mans med region sty relsen och övriga lo ka la nämnd er 
göra prio ri te ring ar för hela länets be folk ning.

1 Det vill säga det tidigare (före 1 januari 2011) kommunal för bund et Region 
Halland som bildades 2003.
2 Vilket regleras av Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 
2010:630. 

Mellankommunalt samarbete
Grannkommuner. Hylte delar landgräns med kom-
mun erna Halmstad och Falkenberg i Hallands län, 
Gislaved i Jönköpings län och Ljungby i Kronobergs 
län. Då kommunen har längst gräns mot Gislaveds 
och Ljungby kommuner är samverkan över läns- och 
regiongränser av stor bety delse för Hylte kommun.

Kommunala nätverk. Hylte ingår i många olika sam-
arbeten med andra kommuner inom en rad olika om-
råden. Syftet är att främ ja arbetet med att förbättra 
och utveckla den kom munala servicen till invånarna i 
Hylte, och påverka förut sätt ningarna för att leva och 
verka i kommunen. De två viktigaste nätverken är:

Entreprenörsregionen. Tolv kommuner ingår i det 
regi onala nätverket som har inriktning på utvecklings-
pro jekt och erfaren hets utbyte i entreprenörsfrågor. 
Visonen är att fortsatt vara Sveriges företagsrikaste 
område med hög kompetens, stor bredd och högsta 
sysselsättningsnivå. Regionens attraktionskraft är hög 
genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull samverkan 
och levande entreprenörsanda. 

Småkom är de små kommunernas nätverk, och har 
cirka 70 medlemmar över hela Sverige. De frågor som 
är prioriterade3 är bostadsfrågor, finansiering för till-
växt och boende, service och statlig närvaro i hela 
land et, infrastruktur, IT och digitalisering, integration, 
demografiska utmaningar, framtidens finansiering av 
välfärden, och livskraftiga gröna näringar.

3 Enligt verksamhetsplan 2018.

Figur 9:3. Kommuner som ingår i Region Halland (till vänster) och i 
nätverket Entreprenörsregionen (till höger). Kartor: region halland.se 
och entre prenorsregionen.se.
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Vattensamverkan
Gränsöverskridande vatten. Vattenförekomster och 
tillhörande avrinningsområden är oftast gräns över-
skri dande och behöver hanteras genom mellan kom-
mu  nalt samarbete. Till exempel rinner Nissan genom 
fem kommuner och berör ytterligare fyra med sitt av-
rin nings område. Bolmen ligger i fyra kommuner och 
ytter ligare tio kommuner är beroende av dess vatten 
för sin vattenförsörjning. Genom samarbete över kom-
mungränserna kan olika vattenrelaterade frågor han-
teras, till exempel vattenkvalitet och infrastruktur för 
vatten- och avlopp.

Vattenförvaltning. Hylte kommun ingår i Väster havets 
vattendistrikt med Västra Götalands länsstyrelse som 
vattenmyndighet. För varje vatten distrikt finns en vat-
ten delegation som fattar beslut om miljökvalitets-
norm er, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Vat-
ten delega tionen är regeringens förlängda arm för att 
genom föra EU:s vattendirektiv på regional nivå. Vat-
ten delegationerna i de fem vattendistrikten har fattat 
beslut om åtgärdsprogram, förvaltningsformer och 
miljökvali tets normer för 2016-20214.

Regional vattensamverkan. Länsstyrelsen i Hal lands 
län ansvarar för den regionala samverkan, bland annat 
genom arbetet med avrinningsområden och vattenråd, 
och upprättande av regionala vatten för sörj ningsplaner. 
Hylte ligger inom Nissans, Lagans, Suseåns, Fylleåns 
och Ätrans huvud av rin nings områ den för vatten, se 
figur 6:10. Vattenråd finns för samt li ga, varav Hylte 
ingår i Nissans vattenråd5 och i La gans vattenråd6.

Mellankommunala frågor i 
översiktsplanen
Beroende och påverkan. Genomförande av över sikts-
planens intention er är beroende av och påverkar and ra 
kom muner och offentliga aktörer på olika sätt. Möjlig 
påverkan och behov av sam verkan bedöms vara störst 
inom framför allt följande områden: 

Övergripande
§	Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 

är brett förankrad och processad enligt plan- och 
bygglagen. Översiktsplanen tas av tradition fram 
för varje enskild kommun, men det finns inget som 
hind rar att man arbetar kommun- och läns över skri-
dande med den översiktliga planeringen, så länge 
besluten fattas av respektive kommuns poli tiska 
in stanser. Kommunerna skulle kunna vidareutveckla 
det mellankommunala samarbetet inom många om-
råden, även mindre konventionella som till exempel 
handel, landsbygdsutveckling, miljö, näringsliv och 
bostadsförsörjning. Underlag kring olika frågor kan 
med för del tas fram gemensamt för två eller flera 
kommuner. Därigenom kan resurserna samordnas 

4 Vattenmyndigheterna 2016ae.
5 Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombildades till Nissans 
vattenråd 2010. Avrinningsområdet omfattar stora delar av kommunen bland 
annat Nissan, Kilån, Färgensjöarna och Jällunden.
6 Lagans vattenvårdsförening bildades 1955 och ombildades till Lagans 
vattenråd 2007. Avrinningsområdet omfattar bland annat Unnen och Bolmen.

och den strategiska planeringen hållas aktuell och 
levande.

§	För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på sam-
hälls byggande och god service till medborgarna, är 
den långsiktiga kompetensförsörjning inom de kom-
munala organisationerna en viktig strategisk fråga. 
Även här är det möjligt att samverka mer mel lan 
kommunerna, inte minst inom olika specia list  funk-
tioner där det ofta sitter en ensam tjänste man inom 
sitt fackområde vilket ökar sårbarheten. Ett visst 
samarbete sker redan idag mellan till exem pel Hyl te 
och Gislaveds kommuner. 

§	För Hylte kommun som delar gräns med kommuner 
i två andra län är samverkan mellan länsstyrelser 
och regioner över länsgräns av stor betydelse. Sam-
arbetet kan utvecklas på olika områden till ex empel 
sam ordning av länsstyrelsernas tolk ning av statliga 
intressen eller regional samordning av kollektiv tra-
fik över länsgräns. Kommunen har ett ansvar att 
fort satt lyfta dessa frågor.

En tydlig utvecklingsstruktur
§	Utvecklingsstrategins innehåll och åtgärder påverkar 

andra kommuner, re gioner, trafikhuvudmän, stat liga 
verk och and ra aktörer på olika sätt. Utveckling av 
infra struk tur och kollektivtrafik enligt översikts-
plan ens inten tion er, se kapi tel 2.1 Strukturbild och 
ka pi tel 3.1 Resor och transporter, behöver där för 
ske i dialog och sam verkan med berörda aktör er 
och lyftas in i till ex em pel olika regionala sam ver-
kans forum. 

Effektiva kommunikationer
§	För invånarna spelar kommungränserna allt mindre 

roll. Både stad och landsbygd är attraktivt för bo-
ende, och människor reser till sina arbeten åt olika 
håll. En utpendlare från en kommun blir en inpend-
lare i en annan, vilket påverkar trafiken i båda 
kom munerna. Om Hylteborna till exempel väljer att 
köra bil till Halmstad istället för att ta bussen, ger 
en tågförbindelser vinster för båda, vilket föreslås 
i utvecklingsstrategin i kapitel 2.1. Hylte tjänar på 
kortare restider och Halmstad på att slippa flera 
hund ra bilar genom staden varje dag. I takt med att 
rör lig heten blir större, ökar behovet av samverkan 
mel lan kommuner, regioner och andra aktörer, till 
exempel kring kollektivtrafikutveckling, gods- och 
logistikplanering, cykelstrategier och så vidare.

Attraktiva boende- och livsmiljöer
§	Att satsa på åtgärder för en långsiktig befolk nings-

ökning och bostadsutbyggnad går i linje med den 
nationella ambitionen att öka bostadsbyggandet 
i landet. Bostadsförsörjningen är ett kommunalt 
ansvar, men eftersom flera kommuner ofta ingår i 
en gemensam bostadsmarknad, bör kommunerna 
i högre utsträckning än idag samverka kring dessa 
frågor. En utvecklad mellankommunal och regional 
sam verkan kan till exempel ske i form av region-
pla nering, gemensamma analyser av den lokala 
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bo stads marknaden och utbyte av information om 
bostads byggande, bostadsbehov med mera. 

Ett livskraftigt näringsliv
§	Frågor kring arbetsmarknads- och närings livs ut-

veck ling kan med fördel stödjas och samordnas ge-
nom utvecklat mellankom mun alt samarbete, utöver 
det utvecklingsarbete som Region Halland bedriver. 
Samverkan kring dessa frågor sker också inom 
Entre prenörsregionen.

§	Besöksnäringen mår bra av gemensamma satsningar 
och samverkan över kommun gränserna. Exempel 
på sådant samarbete är besöksnärings sam arbetet 
Smålands sjörike, där Hylte, Gislaveds, Ljung by och 
Värnamo kommuner utvecklar och mark nadsför 
Små lands sjötätaste område gemen samt. 

Energi och resurser för framtiden
§	De i översiktsplanen föreslagna VK 1-3 Utrednings-

område till ståndspliktig vindkraft, ligger alla tre 
inom tre kilometer från kom mungräns, vilket berör 
Halmstads och Ljungby kommuner. Samråd sker vid 
till stånds pröv ning av nya anläggningar. Ett Olämp-
ligt område för vindkraft föreslås vidare i syd östra 
delen av kom munen, vilket gränsar mot Gisla veds 
och Ljungby kommuner. Se ka pi tel 6.1 av snitt Vind-
kraft.

§	I översiktsplanen har tre viktiga grund vatten resurser 
av betydelse för den långsiktiga dricks vatten för sörj-
ningen identifierats. Det gäller grund vatten resurser-
na Skeppshult-Långa ryd och Torup-Kinna red som 
båda berör också Gislaveds kommun, och grund-
vat ten resursen Unnaryd som även berör Ljung by 
kom mun. Delavrinningsområdena till dessa har 
pe kats ut som Utredningsområde framtida vatten-
för sörj ning för att uppmärksamma behovet av 
var sam pla nering som förhindrar att åtgärder som 
kan även tyra grund vatt nets kvalitet eller kvantitet 
kom mer till stånd. Samarbete med Ljung by respek-
ti ve Gis la veds kommuner kring det långsiktiga sä-
ker stäl lan det av dessa vattenresurser är av stor vikt. 
Sär skilt behöver åtgärder för att säkerställa grund-
vat ten resursen Skeppshult-Långaryd upp märk sam-
mas, då denna uppströms berörs av två tätorter 
(Små lands stenar och Skeppshult), naturgrustäkter, 
far ligt gods led, järnväg, bensinstationer med mera, 
se ka pi tel 6.2 avsnitt Vattenför sörj ning.

§	Delavrinningsområdena till ytterligare en grund vat-
ten resurs, Sennan och Suseån/Slättåkra berör Hyl te 
kommun, och kan i framtiden bli aktuella att säker-
ställa i översiktsplane ring en på samma sätt som 
de övriga tre, till exempel om Halmstads kom mun 
väl jer att peka ut dem i sin översiktsplan, eller på 
annat sätt vill uppmärksamma frågan, se ka pi tel 6.2 
av snitt Vattenför sörj ning. 

§	Ett antal sjöar och vattendrag har endast måttlig 
eko logisk status, vilket berör samtliga fyra grann-
kom muner. Två sjöar, Unnen och Bolmen, når inte 
heller god kemisk status 2016, se ka pi tel 6.2 avsnitt 
Vattenför sörj ning. En långsiktig samverkan inom 
av rinningsområdena är viktig, för att gemen samt 
be akta ökande vattenflöden, spridning av för ore-
ning ar och möjlighet till gemensamma åtgärder för 
att förbättra vattenkvaliteten.

Levande natur- och kulturmiljöer
§	Ett område av riksintresse för friluftsliv, Bolmen-

området (FN 13) berör även Gislaveds, Ljungby och 
Värnamo kommuner. Samordning mellan kommun -
erna krävs i samband med till exempel förslag 
om ex ploa te ring inom riksintresseområdet för att 
säkra om rå dets vär den. Även frågor som gäl ler 
för sörj ning  av över natt ningsmöjligheter, kom mer-
siell service, par ke ring, infrastruktur, vatten- och 
avlopps för sörj ning med me ra kan behöva sam ord-
nas. Samarbetet sker lämpligtvis inom ramen för 
Smålands sjörike.

§	Ett område av riksintresse för kulturmiljövård, Ry 
(KN 23) gränsar till Gislaveds kommun, se kapitel 
9.1 Riks intressen och figur 7:3. I an slutning till riks-
intresset får inga åtgärder genom fö ras som in ne bär 
att vär de na påtagligt skadas. 

§	Den övergripande grönstrukturen spelar roll för den 
ekologiska, eko no miska och sociala hållbar heten 
över kommun- och länsgränser. Gemen samma un-
der lag behöver därför tas fram. Läns sty rel serna har 
ansvar för att ta fram regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur i land och vatten.7 I Hylte har ett 
underlag till grönstrukturprogram tagits fram, se 
ka pi tel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv. 

Beredskap för risk och sårbarhet
§	Ansvaret för krisberedskap och förebyggande arbete  

är fördelat mellan kommuner, länsstyrelser och cent-
ra la myn dig heter. Kommunen ska bland annat han-
tera olika risk- och sår bar hetsfrågor förebyggande i 
sin planering och genom andra åtgärder, se ka pi tel 
8 Beredskap för risk- och sårbarhet. Samverkan 
sker mellan räddningstjänsten i kommunerna, och 
läns sty relsen har det regionala samordnings ansvar-
et vid kriser och i det före byg gande arbetet. I takt 
med att samhället blir alltmer komplext, riskbilden 
för änd ras och sårbarheten ökar, blir ett utvecklat 
sam arbete mellan kommuner, mellan de offentliga 
nivå erna och mellan offentliga och privata aktörer 
allt viktigare för att analysera, förebygga och hante-
ra olika slags risker i samhället.

7 Enligt 2015 års regleringsbrev, ska handlingsplanerna vara klara senast 1 
okto ber 2018. Se till exempel Jönköpings län 2014a.
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9.3 Genomförande och 
fortsatt arbete
Vägledande översiktsplan. Översiktsplanen anger en 
kommunens in tentioner för den långsiktiga mark- och 
vatten an vänd ningen och ger vägledning för framtida 
beslut. Den underlättar för kommunen att prioritera 
de vik tig aste frågorna för den långsiktiga utvecklingen 
och att genom föra dessa i den efterföljande mer detalj-
erade plane ringen som blir juridiskt bindade, exem pel-
vis detalj planer, bygglov och olika slags avtal.

Dra åt samma håll
Aktiva spelare. Översiktsplanen anger inriktningen för 
kommunens utveckling och är vägledande för fram-
tida beslut. Man kan säga att den formar spelplanen 
och spelreglerna, men det finns inget som tvingar fram 
en utveckling i den riktning som planen anger, eller 
att saker händer av sig själv om ingen tar ini tia tiv till 
det. För att något ska hända behöver det också finnas 
spelare på planen som an vänder de spelpjäser som 
finns. Dessutom behöver efter följande planering och 
be sluts processer gå i sam ma riktning för att under lätta 
den avsedda ut veck ling en. Det krävs med andra ord 
ak ti va spelare som för mår att sam ver ka och att många 
spel pjäser används för att nå fram gång med genom fö-
randet av planens inten  tioner. 

Kommunen i täten. Kommunen kan välja att ta ledar-
rollen i den utveckling som eftersträvas och aktivt an-
vända de genom fö randemedel som finns. Hylte har en 
lång tradition av att vara aktiva i samhälls utveck ling-
en och att samverka med olika aktörer. I detta kapi tel 
förs ett resonemang kring hur denna roll kan utvecklas 
i relation till den utveck lings strategi och inriktning 
som formuleras i översiktsplanen.  

Styrdokument. Översiktsplanen är ett styrdokument 
för samhällsbyggandet som är till för att använ das. 
För att översiktsplanens intentioner ska kunna genom-
föras framgångsrikt krävs att efterföljande planering 
och beslut går i samma riktning. Genomförandet be-
hö ver också bygga på klara roller och ett väl funge-
ran de samspel mellan politiker, tjänstemän, näringsliv, 
sam hällsföreningar och allmänhet. 

Tillgängliggörande. Men översiktsplanen behöver ock-
så vara känd och till gänglig för politiker, tjänstemän, 
invå na re, samhällsföreningar, närings idkare och andra 
aktör er, för att kunna användas. Den behöver också 
vara lätt att följa upp för kom munens olika nämnder 
och verksam heter, så att man vet att man går åt rätt 
håll. När plan en har antagits krävs där för en hel del 
fort satt ar be te med att till gäng lig gö ra, genomföra, föl-
ja upp och ak tua li sera planen. 

Karttjänst. Förutom att tillgängliggöra själva plan-
do ku menten digitalt och i tryckt form, kan en inter-
aktiv kart tjänst kraftfullt underlätta användningen 
av planen. I den digitala kartan kan man klicka på en 
plats i kommunen och få tillgång till vägledning över 
vad som gäller på platsen, vilka frågor som särskilt 
ska beaktas och var man kan ta reda på mer. 

Implementering. För att planen ska fungera som ett 
övergripande styrdokument för den fortsatta sam hälls-
byggnadsutvecklingen, behöver den implementeras väl 
i den kom mu nala organisationen. Ett lämpligt sätt att 
göra det på är att koppla samman översiktsplanens ut-
vecklingsstrategi och genom förandefrågor med kom-
mun ens resultat och ekonomiska plan (REP) som tas 
fram varje år och är det övergripande styrdokumentet 
för utvecklingen i kom munen under de närmaste fyra 
åren. Som stöd för detta bör ett samlat implemente-
rings dokument tas fram som tydliggör ansvar för oli-
ka genomförandedelar. Utifrån detta kan respektive 
nämnd prioritera vilka åtgärder som ska genomföras 
under kommande budgetår, vilket enkelt kan följas 
upp och redovisas i REP:en. En sådan årlig uppfölj-
ning förstärker genomförandet och underlättar kom-
mande aktualiseringar av planen.

Avsteg från översiktsplanen. Den kommun över gri pan-
de översiktsplanen har tagits fram i en bred politisk 
pro cess och i dialog med invånare, myndigheter och 
andra aktörer. Den väger därför mycket tungt vid fort-
satt pla nering och beslutsfattande, och eventuella 
över klaganden. Det innebär att över sikts plan ens rikt-
linjer ska följas i den efterföljande plan-, lov- och till-
ståndsprövningen. Om avsteg av något skäl be döms 
vara nödvändigt ska detta tydligt motiveras i till ex em-
pel fördjupning av översiktsplan, plan beskriv ning eller 
bygg lovs beslut.

Förslag på fortsatt arbete - Dra åt samma håll
Följande områden identifieras där det finns behov av fortsatt arbete för att underlätta styrning genom över sikts plan
en. Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i den 
ordin arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. 

§	Karttjänst. Utveckla en karttjänst för att tillgänglig göra översiktsplanens kartor och innehåll på ett bra sätt, se ka
pi tel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

§	Riktlinjer implementering. Ta fram riktlinjer för implementering av översiktsplanen som är direkt användbart för 
förvaltningsvis budgetplanering och ekonomiska upp följ ning i kommunens resultat och ekonomiska plan (REP), se 
kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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Genomförandemedel
Aktiv markpolitik
Strategiska markköp. Viktiga instrument för att styra 
samhälls- och bebyggelseutvecklingen är kom mun ens 
mark po litik, markinnehav, markanvisningar och ex-
ploa te rings avtal. En framåt syf tande och tydlig mark-
politik där strategiska områden för utbyggnad, re kre-
ation med mera köps eller byts in tidigt, ökar kom-
mun ens möj lig heter att genom föra inriktningen i över-
sikts plan en. Det innebär att kom munen i ett mycket 
tidigt skede köper in mark som på sikt kan användas i 
sam hälls bygg nads syfte. Eftersom den kom mu nala för-
köps rätt en har avskaffats och ersätt ning vid ex pro pri-
a tion höjts, har strategiska markköp blivit ett ännu 
vik tigare in strument för kunna agera ledan de i sam-
hälls byggandet. Kommunens markpolitik be höver där-
för vara tydlig och man bör fortsätta vara med och 
styra samhällsutvecklingen genom sitt mark ägande 

Markanvisningar. Genom ett strategiskt mark innehav 
och så kallade markanvisnings avtal ökar kommunens 
möjligheter att styra ut byggnads om rå dens utform ning, 
ut bygg nadstakt, innehåll och kost nad er betydligt. 
Mark anvisning är en option för till exempel ett bygg-
före tag att under en viss tid och på vissa vill kor en sam 
få förhandla med en kommun om förut sätt ning arna 
för att uppföra ny bebyggelse inom ett visst mark om-
råde. Markanvisningsavtal är som ett kom bi nerat ex-
ploa teringsavtal och över låtelseavtal, men är inte på 
sam ma sätt som ett exploateringsavtal att be trak ta 
som ett tvångsavtal eftersom exploatören in går av tal et 

på frivillig basis för att få köpa byggbar mark. Många 
kom muner använder sig av fast pris på option en där 
kon kurrensen istället sker genom kva litet på inne håll 
och utformning. Efterföljande detalj plan kan göras 
flexib lare och snabbare och kvalitet en istäl let säk ras i 
bygg lovsskedet genom att marken säljs först när bygg-
lov be viljas eller grunden gjutits.1 

Exploateringsavtal är ett juridiskt bindande avtal mel-
lan kommunen och exploatören, som reglerar vad som 
åligger exploatören att genomföra inom planområdet, 
utöver det ansvar markägaren redan har. Det råder 
viss osäker het om vad som är lämpligt och möjligt att 
av tala om i exploateringsavtal, främst beroende på att 
det kan ses som ett tvångsavtal kopplat till plan mono-
polet. Starkast stöd för rätten att teckna exploa terings-
avtal har kommunen när det gäller gatu kostnader2. 

Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal. Rikt-
linjer för mark anvisningar3 och exploateringsavtal4 
har antagits5. Des sa anger bland annat prin ciper för 
hur kost nad er na i projektet ska fördelas mel lan kom-
munen och bygga re. Syftet med rikt lin jerna är också 
att gö ra ge nom fö ran det förut säg bart och rätts säkert. 
De byg gare som drar nytta av inves te ring ar på den all-
män na plats marken kommer genom av tal få betala 
exp loa te rings bidrag. 

1 Kommuner som arbetar aktivt med markanvisningar är till exempel 
Uppsala, Halmstad, Växjö och Mora, se SKL 2016a.
2 Enligt plan och bygglagen kapitel 6 §§ 2427.
3 Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, SFS 2014:899.
4 Enligt plan och bygglagen kapitel 6 § 39, SFS 2010:900.
5 KF 20181129 § 137, se Hylte kommun 2018d.

Figur 9:5. Västra Åkralt och Hyltebruk sett från Kambovägen. Foto Hylte kommun Pernilla Jacobsson.



201 (260)

Samverkan och projektutveckling
Regional samverkan. Beroendet mellan kommuner och 
mellan regioner ökar hela tiden med globaliseringen av 
ekonomin, och be ho vet av samordning och samverkan 
blir allt större. En bra samverkan tjänar alla på i det 
långa loppet eftersom det kan stärka regionens attrak-
tivitet och underlätta för kommunerna att klara sitt 
uppdrag. När det gäller många strategiska frågor, inte 
minst infrastrukturfrågor och vattenfrågor är Hylte 
be roende av om gi vande kommuner och av ut veck ling-
en i regionen i övrigt, se kapitel 9.2 avsnitt Mellan-
kom munala frågor i översiktsplanen. 

Infrastrukturstrateg. Utvecklad kollektivtrafik och 
trans port infra strukur är strategiskt mycket viktig för 
Hyltes utveckling som boende- och närings livs kom-
mun, se kapitel 2.1 Strukturbild. Genom fö rande av 
dessa frågor är i hög grad beroende av att kom mun-
en driver, samverkar och medfinan sie rar sats ningar i 
dialog med grannkommuner, Hal lands trafik en, Re-
gion Halland, Trafikverket och andra ak törer. För ge-
nom förande av kollektivtrafik- och infra struk tur sats-
ningar enligt över sikts planens in ten tion er bör därför 
organisationen kompletteras med en funktion som 
driver frågorna tillsammans med kom mun styrelsen. 

Skapa intresse. Trots behov av och ambitioner att ut-
veck la kommunen, finns i Hylte lik som i många andra 
kommuner och områden som ligger längre från stor-
stadsregionerna, problem med att få byggare och and-
ra aktörer intresserade av att ta de risker som är för-
knippade med nybyggnation och utveck lings projekt. 

De ekonomiska marginalerna är inte lika uppenbara 
som i stadsutvecklingsprojekt, och det kan vara 
svårt att se möjligheterna och värdena i projekten. 
Kommun en har här en viktig roll i att syn lig göra möj-
liga kva li teter och attraktivitetsfaktorer, och att er bju-
da attrak tiva helhetslösningar och syner gi effekter, som 
gör det intressant att satsa på ett ut veck lings pro jekt i 
kommunen. Det kan till exempel handla om att göra 
egna sats ning ar på kollektivtrafik och social mil jö eller 
att ta fram under lag som visar på arbets kraft behov vid 
ortens före tag och så vidare. 

Planeringsstrateg/projektutvecklare. För att driva sam-
hälls ut vecklingsprojekten framåt från utrednings om-
rå den i över siktsplanen till färdigställd bebyggelse, bör 
orga ni sationen kompletteras med en funktion som fo-
ku serar på de planstrategiska frågorna tillsammans 
med kom mun styrelsen och sam hälls byggnads nämnd-
en. En viktig roll är att identifiera och mark nadsföra 
attrak tiva utveck lings områden, föra dia log med 
olika aktör er i tidiga skeden och på så sätt identifiera 
nyckel fak torer för att genomföra plan pro jekten. Själva 
detalj planen genomförs sedan som ett resultat av 
denna process. Genom att på så sätt foku se ra på de 
stra  te  giska frågorna i genomförandeprocess en skapas 
för ut  sätt ning ar för att de detaljplaner som tas fram är 
de bästa för kom munen och att de verkligen har för ut-
sätt ning ar att bli genomförda.

Strategiska samverkansforum. Viktigt för att lyckas 
med genomförande av strategiska frågor, är för må gan 
att nå en samsyn om vad uppdraget och ut ma ningarna 
innebär, så att hela organisationen drar åt samma håll. 
Till exempel kan ett internt forum för sam verkan mel-
lan politiker och tjänstemän från olika del ar av orga-
ni sa tionen bidra till detta. På samma sätt kan ex terna 
forum för samverkan med företag, in ves te rare, byg-
ga re, markägare, organisationer och andra aktör er i 
sam hällsbyggandet bidra till samsynen.

Lokal förankring. Ge nom en aktiv dia log med invå-
nare, företagare, samhällsföreningar och andra som 
berörs av olika planer och åtgärder, kan man över-
bryg ga olika synsätt och skapa en bättre förståelse för 
var andras roller, kun skaper och behov och utifrån det 
sam verka i en ge mensam riktning.  

Effektiva planprocesser
Aktuell översiktsplan. En aktuell och tydlig översikts-
plan som det råder bred enighet om, minskar behovet 
av planprogram och utredningar kring stra te gis ka frå-
gor i senare skeden, och kan på så sätt effekti vi sera 
plan- och byggprocessen. Därigenom kan hand lägg-
nings tiderna i plan- och byggprocessen kortas, utan att 
möjligheterna till inflytande minskar. Genom att med 
utgångspunkt från översiktsplanen priorite ra plan-
arbe ten efter hur ange lägna de är ur ett sam hälls bygg-
nads perspektiv, kan de talj planer med stor sam hälls-
bygg nads potential komma snabbare fram.  

Detaljplaner. I detaljplaner överförs översiktsplanens 
intentioner till bindande regler för markanvändningen. 
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Syfte är att ange fysiska förutsättningar och begräns-
ningar i de fall där det finns byggintresse, det vill säga 
vad man får eller inte får göra. Först och främst ska 
detaljplanen reglera vad som är allmän plats (gator, 
torg, parker) res pektive kvartersmark. Den reglerar 
hur de allmänna platserna ska användas och utformas, 
och på kvartersmark till exempel vad marken får an-
vän das till, hur höga husen får vara, vilka säker hets-
åtgärder som kan behöva eller rätten att dra fram led-
ning ar över någon annans mark. För att mark använd-
ning ska få den utformning som planen avser har 
kom munen tillgång till ett antal verktyg:

Planhandlingarna. Plankartan och plan be stäm melser-
na är juridiskt bin dande för hur föränd ring ar i ett om-
rå de får genom föras. De ger en byggrätt och kom-
mun en måste medge byggov om det stämmer överens 
med de taljplanen. Det är därför viktig att plan be stäm-
mel ser na är tydliga och har stöd i plan- och bygg lag-
en. Plan beskrivningen är vägledande för tolk ningen 
av plan ens innehåll och genomförande, men har ingen 
själv ständig rättsverkan i sig. Här redo visas för ut sätt-
ning ar, vilka avvägningar som gjorts och motiv till de 
be stämmelser används. Vidare be skrivs de åt gärder 
som krävs för ett ändamålsenligt ge nom förande av 
plan en, hur och på vilket sätt en skil da sakägare blir 
be rörda och vilka konsekvenser planen kan få. För att 
inte behöva göra om detaljplaner i onödan bör man 
för söka göra bestämmelserna så flexibla som möjligt 
sam ti digt som det som är vik tigt verkligen regleras. 
Om kommunen är markägare och kan överlåta mark 
med markanvisningsavtal, finns större möjligheter att 
göra mer flexibla planer än om mark  en är privatägd.

Planprocessen. Att ta fram en detaljplan innebär oftast 
ett omfattande utredningsarbete för att säkerställa att 
marken är lämplig för den avsedda användningen. Här 
stäl ler plan- och bygglagen höga krav på vad som ska 
sä ker ställas. Detaljplanen ska också pro cessas i flera 
steg för att säkerställa den politiska be sluts pro cessen 
och ge möjlighet till insyn och påver kan för myn dig-
het er, sakägare och andra berörda. Genom att vinn läg-
ga sig om bra dialog med alla involverade plan pro cess-
en kan olika behov synliggöras och många pro blem 
lösas i tidiga skeden. Det ger större sam syn och accep-
tans kring plan för slaget och kortare pro cess er totalt 
sett, där så många möjligt blir nöjda med resul tatet. 

Områdesbestämmelser. För att säkerställa ett visst syf-
te i översiktsplanen kan kommunen välja att reglera 
med områdesbestämmelser istället för detaljplan. De 
kan upprättas för begränsade områden som inte har 
detalj plan om man vill reglera bara någon eller någ-
ra grunddrag i markanvändningen, till exempel att be-
vara en värdefull bebyggelsemiljö, tillgodose ett riks-
intresse, införa bygglovskrav eller begränsa bygg nads-
arean för fritidshus. Områdesbestämmelser är enklare 
att ta fram, men ger ingen garanterad byggrätt och 
ger ingen uttömmande reglering eller rätt att använda 
marken på ett visst sätt.

Förhandsbesked, bygglov och anmälan. För nybygg-
nad, till bygg nad och vissa andra ändringar krävs det 
vanligt vis bygglov. Bygglov kan också krävas för vissa 
andra anläggningar än byggnader, till exem pel för 
skyltar och master. Inom detalj plane lagt område krävs 
också bygg lov för skyltar och ljus anord ningar inom 
detalj plane lagt om rå de. För att riva byggnader eller 
delar av bygg nad er kan det krävas rivningslov, och 
för schaktningar, fyll ningar, träd fällning och skogs-
plante ring kan det krä vas marklov. En åtgärd som 
inte behöver lov kan ändå vara anmälnings pliktig, 
till exempel ändring av bygg nad ers konstruktion eller 
plan lösning och instal lation av eller ändring av tek-
niska installationer i byggnad er. Åtgärd som kräver 
bygg-, rivnings- eller marklov får inte strida mot den 
detalj plan eller de om rådes be stäm mel ser som gäller, 
om den inte kan be traktas som en liten avvikelse från 
gällande detaljplan. En detaljplan ger å andra sidan en 
garan terad bygg rätt, vilket innebär att ett bygglov som 
är plan enligt inte kan nekas.

Utvecklad medborgardialog. Det är viktigt att ta vara 
på lokala kunskaper och engagemang i samhälls pla ne-
ringen, och att de som berörs av planeringen får insyn 
i och möjlighet att påverka innehållet. Det gäller olika 
slags frågor, inte minst i samband med detalj plan er. 
Det formella plan sam rådet, är främst in riktat på infor-
ma tion och syn punktshantering, kan be höva komp let-
te ras med andra former för dialog och del aktig het som 
möter invånarna där de är, genom olika media och på 
olika platser, för att på så sätt fördjupa dia log en. Man 
be hö ver då upp märksamma vilka som kommer till tals 
och vilka som inte hörs, liksom synliggöra olika stånd-
punkt er och eventuella motsättningar som kan finnas. 
Tyd lig het behövs också om vad som faktiskt går att 
påverka och att det är de folkvalda som ytterst fattar 
beslut och som tar ansvar för dem. 

Lokala utvecklingsplaner. Ett sätt att ta vara på lokalt 
engagemang är att uppmuntra och stödja arbete med 
lokala utvecklingsplaner där man formulerar vision 
och handlingsplan för utveckling av den egna bygden, 
orten eller området. Initiativ till utvecklingsplanerna 
bör tas lokalt, och på frivillig basis, men kommunen 
kan vara behjälplig med underlag och som bollplank. 
Arbetet med lokala utvecklingsplaner kan också upp-
muntras genom till exempel information på hemsidan 
och vid olika möten. Bygderna ansvarar själv för sina 
utvecklingsplaner, men kommunen kan sin sida ta på 
sig att alltid beakta lokala utveck lings planer i pla ne-
ringen, såsom kunskapsunderlag jämte andra under-
lag. För att få genomslag i planeringen är det viktigt 
att de är brett förankrade. 

Ändamålsenlig förvaltning 
Huvudmannaskap för allmän platsmark. Genom fö-
ran det av en detaljplan handlar också om hur den 
fort satta driften möjliggör den planerade an vänd ning-
en. Den som är ansvarig att förvalta all män na platser 
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som läggs ut i detaljplaner kallas för dess huvud man. 
Till allmän platsmark hör anlag da gator, gång- och 
cykelvägar, torg, parker och natur mark. Huvud man-
nen ansvarar för iord nings tällande, drift och under-
håll av den allmänna plats marken och anlägg ningarna 
på den. Kommunen ska vara huvud man för all män-
na platser6 om det inte finns särskilda skäl för att i de-
talj planen ange enskilt huvudmanna skap. Vid en skilt 
huvud man na skap är det de som be döms ha nytta av 
de allmänna platserna (såsom mark ägare, boende och 
verk sam hets utövare) som ansvarar för för valt ning en, 
oftast ge nom att en samfällighet bildas. 

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap? I Hylte 
har allmän plats av hävd enskilt huvud manna skap7. 
Det är lagstiftarens (statens) vilja att skillnad erna i för-
valt ningen av allmän plats på sikt löses upp och att 
kom munen därmed tar större ansvar för all män plats. 
Det har dock visat sig att övergång från en skilt till 
kom munalt huvudmannaskap i befintlig be byg gelse 
med för omfattande pro cesser, kostnader och osäker-
het er, vilka behöver redas ut innan en så genom gri pan-
de förändring kan komma till stånd. I Hylte finns inte 
hel ler de skillnader mellan enskilt hu vud man na skap 
som bekostas av användarna och kom mu nalt som be-
kos tas av skatte medel som kan upplevas som orätt vi-
sa i andra kommuner, eftersom alla orter har en skilt 
hu vud man na skap. Snarare skulle ett gene rellt in fö ran-
de av kommunalt huvudmannaskap i tät ort er na kun na 
med föra ökade skillnader i upple vel sen av ser vice mel-
lan tätorter och landsbygd. När det gäl ler nya de talj-
plan er däremot bör kommun en över väga att anta rikt-
lin jer för kommunalt huvud manna skap för all män 

6 Enligt plan och bygglagen kapitel 4 § 7.
7 Vilket är historiskt betingade då äldre lag (byggnadslagen från 1947) före
skrev att kommunen skulle vara huvudman för allmänna platser inom stads
planer medan markägarna hade ansvaret inom byggnadsplaner. Stads planer 
kunde endast upprättas i städer medan byggnadsplaner användes för övriga 
orter.

plats, till exempel för detalj planer med kom mu nalt 
vatten och avlopp. 

Ansvar för vatten, avlopp och dagvatten. Kommunen 
ansvarar för vatten och avloppshanteringen (VA) inom 
sina fastställda verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Detaljplanelagda områden 
ligger normalt sett inom kommunens verksam hets om-
rå de för VA, se kapitel 6.3 Teknisk försörjning. När 
det gäller dagvatten inom plan lagda områden är det 
många områden som inte om fattas av verk sam hets-
område. Detta medför ibland kompli ka tioner eftersom 
det inte finns någon som har det över gripande och 
sam ordnade ansvaret för dagvattnet inom området. 

Dagvatten i detaljplan. Eftersom dagvatten kan ge 
upp hov till översvämningar är hanteringen av dag-
vat ten ett kriterium för kommunens lämplighets pröv-
ning8. Länsstyrelsen kan pröva och upphäva kom mun-
ens beslut att anta en detaljplan med hänsyn till risken 
för översvämningar. Ansvaret för avledning och han-
te ring av dagvatten i en detaljplan som inte om fattas 
av verk samhets om råde är komplicerat. Av rin nings-
om råde för dag vatten överensstämmer oftast inte med 
plan området, utan är oftast betydligt större och har 
fler sak ägare. Det är därför inte juridiskt möj ligt att 
lägga ansvaret för allt dagvatten på samma huvudman 
som hanterar den allmänna platsmarken, vilket tidiga-
re varit relativt vanligt. Inga eller under måligt skötta 
dagvattenanläggningar, outklarade an svars för hål lan-
den i kombination med i övrigt pro ble ma tiska av led-
ningsförhållanden, skapar stora miljö mäs siga, eko no-
miska och juridiska problem för alla in blanda de. För 
att reda ut dessa frågor och föreslå möjliga lös ningar 
bör därför en dagvattenutredning alltid tas fram om 
det inte är uppenbart onödigt, se kapitel 6.3 Tek nisk 
försörjning. 

8 Enligt plan och bygglagen kapitel 2 § 5.

Förslag på fortsatt arbete - Genomförandemedel
Följande områden identifieras där det finns behov av fortsatt arbete för att underlätta genomförandet av översikts
plan en. Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i 
den ordin arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. 

§	Markstrategi. Fortsätt att föra en aktiv och tydlig markförvärvs politik och att styra samhälls utveck lingen med 
hjälp av markägande. En markstrategi kan med fördel tas fram som ett stöd för detta arbete.

§	Mark- och exploateringsstrateg. Överväg att komp let tera orga ni sationen med en mark och exploaterings stra
teg som förhandlar och genomför strategiska markköp, upprättar exploate rings avtal och markanvisningsavtal och 
som driver kommunens egna exploaterings projekt. 

§	Infrastrukturstrateg. Inled ett strategiskt trafik ut veck lingarbete i tät dia log med trafik huvud män, Tra fik verket, 
re gion er, kom muner och näringsliv för att få till stånd inf ra struk tur sats ning ar, kollektiv trafik sats ningar och kol lek
tiv tra fik om lägg ning en ligt ut veck lings stra te gin, se kapitel 2.1 Struktur bild. Över väg att som stöd för detta komp
let te ra orga ni sationen med en infrastrukturstrateg som aktivt driver frågorna kring de strategiska trafik frågorna 
till sam mans med kommunstyrelsen och i samverkan med andra aktörer, .

§	Planstrateg/projektutvecklare. Överväg att komp let tera orga ni sationen med en projekt utvecklare som fokuserar 
på de planstrategiska frågorna tillsam mans med kom mun styrelsen och sam hälls byggnads nämnd en, och som driver 
sam hälls ut veck lings pro jekt en framåt från utrednings om rå den i över sikts plan en till färdigställd bebyggelse. 



204 (260)

Aktiv översiktsplanering
Uppföljning
På rätt väg? Översiktsplanen behöver följas upp syste-
matiskt för att man ska kunna bedöma om de för änd-
ringar som man pla ne rar för verkligen inträffar och i 
vilken grad. Ett sätt att mäta förändringar är att iden-
ti fiera ett antal mät bara nyckeltal som kan jämföras 
över tid. Det kan till exempel vara statistik från med-
bor garenkäter, detaljplaner, bygg lov, befolknings- och 
arbets marknadsdata. Nyckel tal, mätmetoder och an-
svar iden tifieras lämpligtvis i an slut ning till imple men-
te rings arbetet, och kopplas till budget processen. Ge-
nom den systematiska uppfölj ning en får man tydliga 
signaler om genomförandet av planen leder i önskad 
riktning, eller om man behöver justera arbetssätt, an-
svar eller ändra själva inrikt ning en på arbetet. I det se-
nare fallet kan översikts planen behöva uppdateras. 
Upp följningsarbetet kan där med användas vid aktuali-
se ringen av planen som görs varje mandat period.

Omvärldsbevakning
Vad händer? Omvärlden för ändras i allt snabbare takt, 
och det är viktigt att ha en kontinuerlig om världs be-
vak ning som stöd för olika strategiska ställ nings ta gan-
den, både i genom förandearbetet och i det fort satta 
över sikts pla ne arbetet. Förändringar i om världen eller 
i när om rå det kan direkt eller indirekt leda till att man 
måste ta ut en ny kurs eller ändra sitt arbets sätt för att 
genom föra planens intentioner. Omvärldsbevakningen 
bör därför vara del av arbetet med uppfölj ning och 
aktualisering av översiktsplanen.

Aktualisering
Aktuell och levande översiktsplanering. Eftersom sam-
hällsförändringarna sker i en allt snabbare takt är det 
viktigt att hålla den översiktliga planeringen aktuell 
och levande. Arbetet med översyn, underlag, för djup-
ningar och tillägg bör ske kontinuerligt för att över-
sikts planen ska behålla sin funktion som ett stra te giskt 
vägledande beslutsunderlag. Genom att låta över sikts-
planen ingå i en rullande process där mål och strate gi-
er successivt stäms av mot det som händer i kom mun-
en, underlättas arbetet med änd ring ar och kom plet-
te ringar utan att hela planen be hö ver göras om. Med 
en aktuell och levande översikts plan för dju pas ock så 
diskussionen om Hyltes framtids frågor.

Aktualitetsprövning. Kommunfullmäktige ska minst 
en gång under varje mandatperiod pröva över sikts-
plan ens aktualitet. Det innebär att man ut värderar hur 
aktuell planen är, hur den fungerar som underlag för 
beslut om den framtida utvecklingen i kom mun en, vad 
som eventuellt saknas och vad man kan behöva kom-
plet tera eller upp datera översiktsplanen. Läns sty relsen 
gör ock så en bedöm ning av frågor som rör statliga in-
tres sen. Aktua li tets prövning är ett lag krav, men det 
är ock så en möjlighet att föra en dis kus sion om över-
sikts planens funktion och an vändbarhet. Genom att 

in föra rutiner för ut värde ring, kunskaps upp da te ring 
och uppföljning, kan aktualise rings pro cess en för enk-
las, samtidigt som kom munens möj lig het er att ligga 
steget före i plane ringen blir bättre. För att komma 
igång med en löpande aktua li tets prövning bör ru tiner 
och ansvarsfördelning för aktualitetsprövningen ut-
arbetas. Förslagsvis arbetas underlaget fram under år 
ett och tas upp till beslut relativt tidigt under man-
datperioden, vilket ger utrymme för even tu ella revi-
deringar under mandatperioden. Första aktualitets-
prövning bör då ske i september 2023 då den nya 
över siktsplanen har använts i fyra år. 

Fördjupningar, tematiska tillägg och 
planprogram
Kompletteringar. Översiktsplanen är till sin karaktär 
strategisk och översiktlig. En rad frågeställningar 
behöver successivt studeras vidare, genom geografiska 
fördjupningar med högre detalje ring för delar av kom-
munen, tematiska tillägg för hela kommunen kring 
specifika frågor eller genom plan program för större 
mer komplexa detalj planer. 

Äldre delöversiktsplaner. Efter antagandet av denna 
över siktsplan upphör samtliga tidigare antagna del-
över siktsplaner att gälla. De är 25-30 år gamla och 
har i stora delar för lorat sin aktualitet. Områden 
som pe kats ut i dem har vägts in denna översiktsplan 
och föreslås i flera fall som Ut redningsområde bo stä-
der och blandad be byggelse eller Utrednings om råde 
störande verk sam heter. De delöversiktsplaner som 
upphör att gälla är:

§	Fördjupad översiktsplan för del av Drängse reds 
samhälle (1990)

§	Rydöbruk Översiktsplan (1991)
§	Översiktsplan för Torup (1992)
§	Översiktsplan för Landeryd (1993)
§	Delöversikt för Hylte bruk (1994)

Nya fördjupningar av översiktsplanen (FÖP). Strate-
gis ka ställ nings ta ganden görs i denna översiktsplan, 
medan mer detalje rade ställ nings taganden inordnas i 
det fort satta arbetet med nya fördjupningar. Inom de 
när mas te åren be hö ver nya fördjupningar tas fram för 
delar av kom mun en, där föreslagen mark- och vatten-
an vändning preci seras och mer detalje rade av väg ning-
ar görs med utgångspunkt från ett helhets grepp av 
varje områdes specifika förutsättningar. För djupningar 
före slås tas fram för tre delar av kommunen där orter 
och om gi van de lands bygd knyts samman, enligt föl-
jan de:

§	Västra Hylte, inklusive Torup, Rydöbruk, Kinnared, 
Drängsered och Brännögård. 

§	Centrala Hylte, inklusive Hyltebruk, Landeryd 
Långaryd och Femsjö

§	Östra Hylte, inklusive Unnaryd och Jälluntofta



205 (260)

FÖPfrågor. Många frågor behöver belysas sam man-
hängande i samband med att fördjupningar tas fram, 
och skalan blir mer detaljerad än i den kom mun över-
gripande översiktsplanen. Några frågor har sär skilt 
lyfts fram i fördjupningarna av översiktsplanen:

§	Social miljö. Uppmärksamma den fysiska miljöns 
sociala betydelse, och utveckling av mötesplatser, 
trygg het och identi tet i kommunens tät ort er, se kapi-
tel 4.1 Män nisk or och livsmiljö

§	Bostäder och verksamheter. Precisera urvalet av om-
råden för bostäder och blandad bebyggelse res pek-
tive störande verksamheter, och studera hur de kan 
ut vecklas i för hål lande till utvecklings strategin och 
de lokala för utsättningarna, se kapitel 4.3 Bo stads-
utveckling och kapitel 5.1 Verk sam hets ut veck ling

§	Centrummiljöer. Utred närmare vilka funk tioner, 
tillskott och miljöhöjande åtgärder som be hövs 
för att öka attraktiviteten i kommunens centrum-
miljöerna, se kapitel 5.2 Handel

§	Grönytor. Studera närmare behovet av och tillgång 
till rekreativa grönytor och kli mat reglerande ytor i 
och i när heten av tätorterna, se ka pitel 7.3 Natur-
miljö och friluftsliv.

Tematiska tillägg till översiktsplan (TÖP). Tema tiska 
tillägg är kommunövergripande tillägg till översikts-
planen som behandlar vissa tematiska frågor där det 
finns behov av ytterligare genomlysning, till exempel 
vatten-, klimat- eller sociala frågor. Eftersom alla nu 
aktu ella frågor har behandlats i denna över sikts plan 
uti från nuvarande kunskapsläge, är inte be hov et av 
tema tiska tillägg överhängande. Inom vissa områ den 
sker dock en snabb kunskapsutveckling där behov av 
tillägg kan bli aktuellt. Det gäller framför allt sam lade 
vattenfrågor och klimat an pass nings frå gor. Behovet 
av tematiska tillägg tar man lämpligtvis ställ ning till 
i samband med aktu ali se ring en av över sikts planen. 
Tematiska tillägg kan med för del göras gemen samt 
med andra kom mun er. Det finns två tematiska tillägg 
till förra över sikts planen.

Förslag på fortsatt arbete - Aktiv översiktsplanering
Följande områden identifieras där det finns behov av fortsatt arbete för att underlätta en aktiv översikts planering. 
Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i den ordin
arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. 

§	Årlig uppföljning. Gör årliga systematisk uppföljning av översikts planen kopplat till budgetprocessen. Nyckel tal, 
mät metoder och ansvar identifieras lämp ligen i implementeringsdokumentet, se punkt Rikt linjer imple men te ring 
ovan. 

§	Omvärldsbevakning. Utveckla omvärlds bevak ning en som stöd för den översiktliga planeringen och andra stra
tegiska funktioner. I en omvärld som för ändras snabbt är det viktigt att ha en kontinuerlig om världsbevakning som 
stöd för olika strategiska ställ ningstaganden.

§	Aktualitetsprövning. Genomför aktualitetsprövning av översiktsplanen varje mandatperiod med start 2023. 
Planens konsekvenser bör samtidigt också följas upp, se kapitel 10.1 avsnitt Uppföljning.

§	Fördjupningar. Påbörja arbetet med fördjupningar av översiktsplanen för kommunens större orter, där mer 
detaljerade ställningstaganden kan göras utifrån varje orts specifika utvecklingsförutsättningar. 

Tillägg som upphör. Efter antagandet av denna över-
sikts plan föreslås följande tematiskt tillägg upphöra 
att gälla då det inte längre bedöms vara aktuellt: 

§	Vindkraftsplan för Hylte kommun. Tematiskt tillägg 
till översiktsplanen ÖP2001 (2009) 

Tillägg som kvarstår. Efter antagandet av denna över-
sikts plan föreslås följande tematiskt tillägg fortsätta 
gälla tillsammans med denna översiktsplan: 

§	Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tematiskt 
tillägg till Översiktsplan ÖP2001 (2012)

Detta tillägg ska alltid användas tillsammans med den 
denna över sikts plan, där områdena avvägts mot andra 
in tres sen. I de fall då ställningstaganden i tillägget stri-
der mot över sikts plan en, gäller den kommun över gri-
pande över sikts planen.

Planprogram. Det finns inte längre något absolut krav 
på att ett planprogram ska tas fram när man gör en 
de taljplan, utan behovet får bedömas från fall till fall. 
Det kan vara en fördel att ta fram planprogram när 
större områden ska omvandlas, komplexa frågor ut re-
das eller om en detaljplan saknar stöd i över sikts plan-
en. Genom att utreda förutsättningarna, göra de vik-
tig aste avvägningarna och få in synpunkter i ett ti digt 
skede, kan den efterföljande planeringen effekti vi se-
ras. Vid planläggning av större förnyelse om råden bör 
alltid ett planprogram tas fram om inte en aktuell för-
djupning ger tillräckligt underlag för de strate giska av-
vägningarna. 

Andra till översiktsplanen kopplade dokument. And ra 
bindande planinstrument som detaljplaner, områdes-
bestämmelser och fastighets planer fortsätter att gälla i 
enlighet med gällande lagar. Dokument som har tagits 
fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplaner 
har arbetats in i översiktsplanen och kan användas 
som planeringsunderlag även efter det att denna över-
sikts plan antagits. Om olika sådana dokument skulle 
stå i konflikt med varandra när det gäller mark an-
vänd ning är det översiktsplanen som gäller. 
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Förslag på fortsatt arbete - Utredningar och underlag
I arbetet med översiktsplanen har följande förslag på fortsatt utredningsarbete för att genomföra översiktsplanens 
intentioner identifierats. Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som 
behöver han te ras i den ordin arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. Flera av utredningarna kan 
med för del genom föras i sam arbete med andra kom mun er.

§	Cykelplan. Ta fram en cykelplan som utreder lokali se ring, utformning och kost nad er för utbyggnad och drift av 
huvudcykelleder och cykellänkar, lik som trafik säker hets åtgärder och ut veck ling av rekrea tions cykelleder. Cykel
planen kan tas fram som en del av en sammanhängande trafikstrategi, se kapitel 3.1 Resor och transporter.

§	Samhällsanda. Påbörja ett utvecklingsarbete för hur kommunen ytterligare kan förstärka samhälls andan och 
ut veckla den lokala identiteten i kommunen och i orterna, både genom yttre lokala åtgärder, men också genom 
att fort sätta utveckla den egna organisationen, se kapitel 4.1 Människor och livsmiljö. 

§	Boendeattraktivitet. Utred vilka behov, krav och önskemål olika indi vi  der och grupper av Hyltebor och poten
tiella inflyt tare har, före trädesvis i sam band med att bo stads för sörj nings program tas fram, se kapitel 4.2 Attrak-
tivt boende. 

§	Bostadsstiftelsens roll. Precisera och tydliggör den kommunala bostads stif telsens roll för att till godose bo
stads  behoven i kom munen och bidra till en posi tiv samhällsutveckling i enlig het med över sikts plan en och nya 
rikt linjer för bostads för sörj ningen, se kapitel 4.3 Bostads utveckling. 

§	Turismstrategi. Ta fram en turismstrategi, som identi fierar viktiga områden och stråk för besöks näringen och 
föreslår strategier hur dessa kan förstärkas, se kapitel 5.3 Besöksnäring. 

§	Vattenbruk. Utred förutsättningarna för vattenbruk i kom munen och peka ut områden för vattenbruk om 
detta visar sig vara lämpligt, till exem pel i form av ett tematiskt tillägg till över siktsplanen, se kapitel 5.4 Areella 
näringar. 

§	Solenergi. Utred förutsätt ningarna för sol energi i kom munen och ta fram planerings underlag för solcells ut
bygg nad. Överväg till exempel att ta fram en solkarta om den nationella sol kartan som plane ras inte blir av eller 
behö ver komp letteras. Peka ut områden för sol ener gi i över siktsplan om detta visar sig vara lämp ligt, till exem pel 
i form av ett tematiskt tillägg till över siktsplanen för solenergi, se kapi tel 6.1 Energi för sörjning. 

§	Vattenskyddsområden. Fortsätt arbetet med att skapa skyddsområden för samtliga vatten före komst er som 
an vänds som vatten och reserv vat ten täkter idag eller pekats ut för framtiden som Utred nings område för fram-
tida vatten  för sörj ning i över sikts planen, samt runt större en skil da täkter, se kapi tel 6.2 Vatten- och material för-
sörjning. 

§	Enskilda avlopp. Överväg att lägga till utpekade utredningsområden för framtida vattenförsörjning i listan över 
områden som behöver högre skyddsnivå när det gäller enskil da avlopp, och uppdatera även med de ställ nings
tagan den som görs i den antagna VAstrategin, se kapitel 6.2 Vatten- och material försörjning. 

§	Materialförsörjningsplan. Om behovet av ballast ökar i närområ det, kan det vara av stort värde att ta fram 
stra tegisk material försörj nings plan i den fort satta planeringen, så att de mest lämpade områden används för 
fram tida täkter, se kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

§	Verksamhetsområde VA. Utred och gör en samlad bedömning av var, när och i vilka områden allmän VAan
lägg ning kan behöva byggas ut, och var andra gemensamma eller enskilda lösningar är mer lämpliga, se kapitel 
6.3 Teknisk försörjning.

§	Opåverkade områden. Utred behov av och even tu ellt utpekande av tysta områden, lågstrålande om råden och/
eller stora opåver kade områden, se kapitel 7.2 Landskaps värden. 

§	Naturvårdsprogram. För att kunna göra bedöm ning ar och av väg ningar i samhällsplaneringen som tar hänsyn 
till viktiga naturvärden behöver ett natur vårds program för kom munen tas fram. Det bör innehålla kom plette
rande inven te ring ar, identifiera värdefulla naturområden, ekologiskt särskilt känsliga områden och viktiga 
sprid nings kor ri dor er, och ta ställning till hur värdefulla områden på kommunens mark ska säkerställas, liksom 
even tuellt behov av kommunala naturreservat, se kapitel 7.3 Natur miljö och friluftsliv. 

§	Markradon. Hylte kommun är delvis påverkat av markradon. En översiktlig radonkartering behöver tas fram för 
att under lätta bedömning av var potentiell risk för förhöjda radonhalter kan finnas och vilka åtgärder som even
tuellt behövas göras, se kapitel 8.1 Miljörisker. 

§	Buller. En hand lingsplan för åtgärder mot buller kan med fördel tas fram som stöd i arbetet med att åstad
kom ma goda boende och livsmiljöer med god ljud kva li tet både vad gäller ny och till kom mande be byg gelse, se 
ka pi tel 8.1 Miljörisker. 

§	VA-ledningsnät. Undersök översvämningsrisker med avseende på VAledningsnätet, identifiera prob lem områ
den och upprätta en åtgärdsplan. I Hylte kom mun bedöms problem med led nings nätens status och kapacitet 
vara av större bety delse för ett områdes riskutsatthet vid kraftig nederbörd än dess topo gra fiska läge, se kapitel 
8.2 Klimatrisker.

§	Samhällsviktiga verksamheter. Identifiera sam hälls viktig verksamhet och bedöm hur denna på ver kas av över
svämning och/eller ras och skred. Detta är angeläget för att kunna säkerställa grundläg gan de samhälls funk tioner 
vid extrema händelser, se ka pi tel 8.2 Klimatrisker
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§	Översvämningsrisk höga flöden. Över sväm nings risk er bör sär skilt undersökas i tätorterna Unna ryd och 
Lan de ryd, till exempel i samband med för djup ning av översiktsplan. Övers vämnings karte ring som identifierar 
om råden med risk för över sväm ning vid höga flöden finns för Nissan, Kilan och Färgensjöarna men saknas för 
öv ri ga sjöar och vattendrag i kommunen, se kapitel 8.2 Klimatrisker.

§	Ras- och skredrisker. En översiktlig stabilitets kar tering har genomförts längs med Nissan som underlag för 
be dömning av ras och skred risker. Mot svarande skred risk invente ring bör genomföras ock så för kom munens 
öv riga större sjöar och vatten drag, se kapitel 8.2 Klimatrisker.

§	Sociala risker. Utveckla de sociala riskfrågorna i ar be tet med kommunens risk och sårbarhetsanalys, se kapitel 
8.4 Sociala risker.  

Förslag på fortsatt arbete Åtgärder
Ett antal andra konkreta åtgärder och uppgifter före slås också i översiktsplanen. Punkterna är inte rangordnade 
efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i den ordin arie poli tiska besluts pro cessen 
innan de kan sättas igång. För slaget presen te ras i den ordning som de behandlas i över sikts planen:

§	Kollektivtrafik. Utveckla aktivt kollektivtrafiken till sammans med trafik huvudmännen, med mål att få till stånd 
ny för bin delse mellan HyltebrukFalken berg och Hylte brukUlla red och att öka ut bud, sam ordning av betal
system och anpassning av tid ta bell er på övriga linjer. Prioritera snabba linjer med hög tur tät het, se kapitel 3.1 
Re sor och transporter. 

§	Bytespunkter. Komplettera och utveckla rese cent rum, bytes punkt er och hållplatser för kollektiv trafik tillsam
mans med Region Halland och Trafikverket, så att dessa får hög resenärsstan dard och god till gäng lig het för 
gång, cykel, bil och anslutande kol lek tiv trafik, se kapitel 3.1 Resor och transporter.

§	Huvudcykelleder. Bygg successivt ut huvudcykel leder mellan tätorter och mellan prioriterade mål punkter i ort
erna, liksom cy kel länkar mel lan bytes punkter och orter i stråknära lägen se kapitel 3.1 Resor och transporter. 

§	Järnväg. Verka för en upprustning av HalmstadNässjöbanan och förstärkning av resande under lag en, dels 
ge nom överföring av kollektivtrafik från väg till järnväg mel lan HalmstadHyltebruk, dels genom att lång sik tigt 
länka Hylte bruk med banan i Landeryd, se kapitel 3.1 Resor och transporter.  

§	Vägar. Verka för att vägarna i det lokalt priori tera de väg nät et håller hög standard med avseende på fram kom
lig het och tra fiksäker het för olika trafik slag. Prio ritera framkomlighet och trafik säker het för kol lek tiv och cykel
tra fik, samt gods trans porter där det är prioriterat, se kapitel 3.1 Resor och transporter. 

§	Förbifart. Inled arbetet med första etappen av en ny förbifart som avleder den tunga godstrafiken förbi delar av 
Torups samhälle, se kapitel 3.1 Resor och transporter. 

§	Sociala frågor i planeringen. Utarbeta check listor och rutiner som stöd för att arbeta med socia la frågor i 
plane ring och byg gan de, till exempel ut veck lade dialogmetoder, socia la planerings underlag och sociala kon se
kvens be skriv ningar, se kapitel 4.1 Människor och livsmiljö.

§	Bostadsbestånd. Förnya och komplettera bostads beståndet med de värden som saknas i samarbete med den 
kom mu nala bostadsstiftelsen och andra aktörer, se kapitel 4.2 Attraktivt bo en de.

§	Bostadsutveckling. Påbörja aktiva samarbeten med olika ex ploatör er för att skapa nya bostadsprojekt med 
olik a upp lå tel seformer i gemensamma breda sats ningar i attrak tiva lägen, se kapitel 4.2 Attrak tivt boende. 

§	Bostäder landsbygd. Ge i uppdrag åt den kom mu nala bostadsstiftelsen att se över möj lig heten att bygga 
en sta ka bostäder som kompletterar befintlig bebyggelse i små orter och visssa mindre orter, som stöd för lands
bygds ut veck lingen, se kapitel 4.3 Bostadsutveckling.

§	Verksamhetsutveckling. Arbeta proaktivt med mark köp och planläggning i strategiska lägen för verk samhets
utveckling, se kapitel 5.1 Verksam hetsutveckling. 

§	Centrumutvecklare. Överväg tillsättning av en cent rum utvecklare, som jobbar aktivt med utveck ling av aktivi
tet er, funk tioner och utveckling i centrum områdena, till sam mans med förvaltningar, närings liv, organisa tioner 
och invånare, se kapitel 5.2 Handel. 

§	Vattenledningar. Prioritera översyn och underhåll av vatten led ningsnätet för att undvika störningar och för att 
minska be hov et av nyanläggning av vattentäkter, se kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

§	Spill- och dagvattenledningar. Prioritera översyn och underhåll av spillvattenled ningsnätet för att minska 
mängd en ovidkommande vatten och minska risken för föroreningsspridning, se kapitel 6.2 Vatten- och material-
försörjning.

§	Kulturmiljö. Uppmärksamma Hylte kommuns unika kultur arv och arbeta aktivt med information och kun
skaps spridning och med att tillgängliggöra kultumiljö erna. Stötta initiativ från civilsamhället som tar ansvar för 
kultur miljön, och verka som en förebild som förvaltare av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, se kapitel 7.1 
Kulturmiljö.
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10. Konsekvenser

10.1 Utgångspunkter
Syfte
Hållbar utveckling. Syftet med konsekvens beskriv-
ning en är att tydliggöra kopp lingen mellan översikts-
plan en och arbetet med att uppnå en långsiktigt håll-
bar utveckling av kommunen, utifrån miljö mäs siga, 
eko nomiska och sociala aspekter. Konse kvens beskriv-
ning en tar sin ut gångspunkt i de strategier och prin cip-
er som pre sen te ras i planförslaget, och dis ku terar vilka 
kon se kvens er genomförandet av dessa kan få för en 
håll bar fram tid. 

Miljöbedömning. Ett annat syfte med konsekvens be-
skriv ningen är att integrera lagkravet i plan- och bygg-
lagen och miljöbalken om att alla planer och program 
som kan antas medföra betydande miljö påverkan ska 
miljö bedömas. En över sikts plan antas alltid medföra 
bety dande miljö påverkan, varför en miljö bedömning 
ska göras och en miljö kon se kvens beskrivning upp-
rät tas. Plan- och bygglagen anger också att över sikts-
planens inne börd och kon se kvenser ska kunna utläsas 
utan svårig het. 

Metod
Övergripande. Eftersom översiktsplanen anger fram-
tida mark- och vattenanvändning på en övergripande 
nivå, är även konsekvensbeskrivningen av en över gri-
pande karaktär. I den fortsatta planeringen kommer 
mer detaljerade kon sekvensanalyser att behöva tas 
fram i samband med fördjupningar, planprogram och 
detalj planer.

Integrerat. Arbetet med konsekvensbeskrivningen har 
skett paral lellt och integrerat med övrigt över sikts-
plane arbete. Det innebär att konsekvensanalysen har 
påverkat över siktsplanen vilket ligger i linje med lag-
stift a rens ambitioner. Konsekvensbeskrivningen kom-
mer också att vara ett stöd för bedömningar av vilka 
kon se kvens er som kommer att behöva studeras när-
ma re i fort satt planering.

Avgränsning
Tidsmässigt. Beskrivningen avgränsas i tid från nutid 
till cirka år 2040 vilket är samma tidshorisont som i 
översikts plan en. Många frågor behöver hanteras ur 
ett fler gene rations perspektiv och kan få konsekvenser 
längre fram i tid en. Sådana konsekvenser upp märk-
sammas vid behov i konse kvens be skriv ningen.

Geografiskt. Den rumsliga avgränsningen utgår i hu-
vud sak från kommunens administrativa gränser. Men 
en kommuns planering kan förstås få effekter utanför 
kom mun gränsen, och när det är fallet kommer av-
gräns ningen att följa natur givna gränser och omfatta 
även grann kommuner och påverkan utifrån ett regio-
nalt per spek tiv. 

Innehåll. Avgränsningen av innehållet i en miljö kon se-
kvens beskrivning styrs av miljö balken, som anger att 
bety dande miljöpåverkan som kan antas upp kom ma 
med avseende på en rad upp räknade faktorer ska be-
dö mas. Hur de sociala och eko nomiska kon se kvens-
erna av över siktsplanen ska redovisas be skrivs inte på 
samma sätt av plan- och bygglagen, utan här är kom-
munen mer fri att beskri va det man anser vara rele-
vant. Av snitten Nationella mål och Miljökonsekvenser, 
mot svarar miljö balkens krav på miljökonsekvens be-
skriv ningar av planer och program som kan antas 
med föra betydande miljö på verkan.

Räckvidd. Översiktsplanen har som styr instrument 
stor inverkan på samhällsutvecklingen, men det finns 
också mycket annat som påverkar kom munens ut-
veck ling i hög re grad än över sikts planen, till exempel 
socio eko nomiska trender, kon junk tur sväng ningar, 
kon su ment preferenser, teknik utveck ling, ny lag stift-
ning med mera. 

Detaljnivå. Ambitionen har varit att beskriva kon sek-
venserna för relevanta mål, till exempel de natio nella 
folkhälso målen och miljökvalitetsmålen. En strävan 
har också varit att hitta rätt nivå på bedöm ningarna, 
att lyfta fram bara det viktigaste och sålla bort detalj-
er, utan att vattna ur innehållet. Kon se kvens erna för 
olika typer av mål jämförs som ten dens er snarare än 
med absoluta mått.

Beskrivning av alternativen
Planförslaget
Utgångspunkt. Planförslagsalternativet utgår från en 
planering enligt översiktsplanens huvudscenario och 
att de satsningar som formuleras i utvecklingsstrategin 
genomförs. I översiktsplanen integreras också nuva-
rande lagar och andra styr dokument, som blir lättare 
att följa med hjälp av planens kartor och vägledning.

Befolkning. Planering och byggande enligt översikts-
planens ut veck lingsstrategi skapar för ut sätt ning ar för 
en större befolkningstillväxt än under senare de cen-

Översiktsplanen tar upp förutsättningar, strategier och huvuddrag för användning av kom mun
ens mark och vattenområden. I detta kapitel redovisas i vilken grad förslaget medverkar till en 
långsiktigt hållbar utveckling, påverkan på relevanta nationella mål och de översiktliga miljö
mässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna som översiktsplanen bedöms medföra. 



211 (260)

Motiv. Den långsiktiga befolkningsutvecklingen be-
döms fortsatt vara svagt negativ i nollalterna tivet, 
eftersom nuvarande över sikts plan  saknar tyd li ga stra-
te gier för en effektiv kollek tiv tra fik utveckling som 
under lättar pendling till och från de stora arbets mark-
nads regionerna. Det gör det svårare att välja Hylte som 
boende kommun, på samma sätt som det blir svårare för 
före tagen att kompetensförsörja sina verk samheter, vilket 
samverkar för en negativ ut veck lingsspiral.

Utmaning. Nollalternativet innebär med andra ord en 
viss befolk ningsminskning i kommunen som helhet, 
troligtvis ojämnt för delad i olika delar av kommunen 
med ök ning på vissa håll och minskning på andra. En 
negativ befolkningsutveckling innebär svårigheter att 
upprätthålla hög servicenivå, underhålla den fysiska 
miljön eller ar beta proaktivt med sociala frågor, vilket 
riskerar att ytterligare för stärka nedgången. Med en 
försämrad ekonomi kan det bli svårt att göra de sats-
ning ar som behövs för att bryta en sådan utveck ling.

Uppföljning
Lagkrav. I lagtexten om miljöbedömningar finns det 
krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska inne-
hål la en redo görelse för ”de åtgärder som planeras för 
upp följ ning och övervakning av den betydande mil-
jö på verkan som genomförandet av planen eller pro-
gram met medför”1. Syftet med en uppföljning är att 
kommunen tidigt ska skaffa sig kunskap om den på-
verkan som genom fö randet av översiktsplanen faktiskt 
medför. Det är också viktigt att kommunen får känne-
dom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare 
inte har iden ti fierats så att lämpliga åtgärder för av-
hjälpande kan vidtas.

Aktualitetsprövning. Uppföljning av översiktsplanens 
påverkan sker lämp ligt vis i de aktualiseringar av över-
siktsplanen som ska göras under varje mandat period. 
Vanligtvis är upp följ ning av översiktsplanens miljö-
på verkan ett relativt eftersatt område, och det saknas 
etab lerade metoder för detta. En del av det löpande 
arbetet med den över siktliga planeringen bör därför 
vara att utveckla me tod er och verktyg för att effektivt 
kunna följa upp över siktsplanens konsekvenser.

Nyckeltal. På samma sätt som för övrig uppföljning av 
översiktsplanen behöver fungerande nyckeltal som är 
mätbara över tid identifieras för planens miljömässiga, 
ekonomiska och sociala konsekvenser. Här bör bland 
annat påverkan från trafikbuller mätas och följas upp. 
Kommunen bör också ha eller ta fram tydliga prin cip-
er och strategier för hur dagvattenhantering bör ske i 
olika områden, och utifrån dessa ta fram fler upp följ-
ningsvärden.  

1 Miljöbalken kapitel 6 § 12

nier. Målet är att befolkningen växer med en halv pro-
cent per år vid planperiodens slut, det vill säga att be-
folk ning en till år 2040 har vuxit med sam man lagt 
1 000 personer eller drygt nio procent jämfört med 
2016, se kapitel 2.2 Be folk ningsmål. För att uppnå 
mål et be höver cirka 480 nya bostäder byggas under 
peri od en.

Motiv. Den större tillväxttakten möjliggörs av att kol-
lektiv tra fik och omgivande bebyggelse länkas samman 
i stråken som därigenom får resandeunderlag som gör 
det möjligt att effektivisera och snabba upp trafiken. 
Det ta medför i sin tur kortare restider, attraktivare 
pend ling, ytterligare inflyttning och bättre resande-
un der lag. En ökande skattekraft ger dessutom förut-
sätt ningar för att upprätthålla god service i hela kom-
mun en. Översiktsplanen innebär att fortsatt planering 
främst sker med inriktning mot komplettering och för-
tät ning av den befintliga bebyggelsen framför allt i 
stråk ens nod er och länkade orter i enlighet med struk-
tur bilden. Be byg gelse utveckling på lands bygden kom-
mer fortsatt vara attraktivt, och med kraft fulla sats-
ning ar på snabb kol lektivtrafik och bra bytes punkt er 
i stråken, för stär ker även bebyg gelse ut veck ling längre 
ifrån stråk en underlagen för kol lek tiv trafik och en 
håll bar ut veck ling av kommunen.

Utmaning. Att planera och skapa förutsättningar för 
expansion i kommunen utan att öka belastningen på 
miljö och människor är den viktigaste frågan som 
över sikts plan en hanterar. Det handlar om att skapa 
för ut sättningar för att fler ska kunna bo och leva ett 
gott liv i Hylte och att företagen ska ha lätt att kom-
pe tens för sörja och utveckla sina verksamheter i kom-
mun en, på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Nollalternativet
Varför? Konsekvenserna ska också bedömas utifrån 
ett noll alternativ. I miljöbalkens kapitel 6 definieras 
noll alter nativet för planer eller program som ”en be-
skrivning av miljöförhållandena och miljöns sanno lika 
utveck ling om planen, programmet eller änd ringen 
inte ge nom förs”. 

Utgångspunkt. Nollalternativet i det här fallet utgår 
från en fortsatt planering enligt nuvarande lagar och 
styr dokument. Det inkluderar gällande översiktsplan 
ÖP2001, antag na delöversiktsplaner och andra styr-
dokument. Dessa blir dock inte samordnade med den 
fysiska planering en genom en aktuell över sikts plan .

Befolkning. Den långsiktiga be folk ningstillväxten be-
döms bli unge fär den sam ma som idag, med en minsk-
ning vid plan  erings period ens slut på cirka mi nus 0,1 
procent per år. Det innebär att befolkningen i Hylte 
till år 2040 har minskat med sammanlagt minus 4,5 
procent eller knappt 500 per son er jämfört med 2016. 
Antalet nya bostäder som då blir ”över flö diga” till år 
2040 blir då cirka 220 stycken. 
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steg gäller kravet kommuner med mer än 250 000 
invånare, vägar med mer än sex miljoner fordon per 
år, järnvägar med mer än 60 000 tåg per år och flyg-
platser med mer än 50 000 flygrörelser per år. Hylte 
berörs därmed inte av detta. Däremot är det viktigt 
som ett led i att skapa attraktiva boende- och livs mil-
jöer, att upp märk samma eventuella problem med om-
giv ningsbuller i den fortsatta planeringen. En över-
siktlig kartering av buller från vägtrafik och verk sam-
heter har genomförts, se figur 8:2 och 10:2.

Vatten
Miljö kva li tets normer för vatten har kopplats till Vat-
ten direktivets kvalitetsmål.4 Det övergripande målet 
är att uppnå god vattenstatus till senast till år 2027. I 
Sverige finns en status klass ning av de största vatten-
före komsterna enligt direk tivet. Det finns ett antal 
vatten före komst er i kommunen som inte uppfyller 
miljö kvali tets norm erna eller riske rar att inte göra det 
i fram tiden, se kapitel 6.2 avsnitt Vat ten försörjning. 
Det är därför av stor vikt att höga krav ställs på dag-
vattenhantering och VA-försörjning i ny bebyg gelse.  

Planförslaget innebär en större befolknings tillväxt, vil-
ket skulle kunna påverka vattenkvaliteten negativt. 
Plan förslaget ställer krav på att miljö kva li tets normer-
na inte överskrids vid exploatering och att ska dag vat-
ten hanteras i plan- och byggprocessen. Områ den med 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp identifieras vidare, 
det vill säga känsliga områden såsom vatten skydds-
om råden och områden i närheten Fylleån, Bolmen, 
skydds värda våtmarker, naturreservat och Na tura 
2000-områden, där högre krav på rening ställs. En 
stark are kommunekonomi möjliggör också ett högre 
an svars tagande för gemensamma renings sys tem.

Nollalternativet. Efter som miljökvalitetsnormer för 
vat ten inte fanns när ÖP2001 gjordes, ställs inte mot-
sva rande krav där. En svagare kommunekonomi kan 
leda till att färre en skil da avlopp kan anslutas till all-
männa verk sam hets om råden och att problem med 
ledningsnäten tar längre tid att åtgärda, med ökad risk 
för utsläpp till sjöar och vattendrag som följd. Noll-
alternativet kan därför leda till en nega tiv påverkan 
på vattenkvalitet en, vilket delvis kom penseras av en 
minskande befolk ning.

Fisk- och musselvatten
Miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten om-
fattar gräns- och riktvärden för vattnets temperatur, 
pH-värde, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, 
kolväten, olika metaller med mera, dels för laxvatten 
och dels för andra fiskvatten5. I Hylte omfattas Bol-
men av miljö kva li tets normer för fisk- och mussel-
vatten6. Plan förslaget fokuserar i högre grad än noll-
alternativet på att miljö kva li tets normerna inte får 
över skridas och att vattenkvaliteten i sjöar och vatten-
drag inte får för sämras. 

4 Se SFS 2004:660.
5 Se SFS 2001:554.
6 Naturvårdsverket har upprättat en förteckning över de fiskvatten som ska 
skyddas. NFS 2002:6. Ansvaret ligger nu på Havs och vattenmyndigheten.

10.2 Nationella mål
Miljökvalitetsnormer
Allmänt
Lagkrav. Miljökvalitetsnormerna syftar till att lång-
sik tigt säkra män niskors hälsa och miljö, och regleras 
ge nom miljö balk en1. De anger den lägsta god tagbara 
miljö kvalitet som människan och/eller mil jön kan an-
ses tåla. Idag finns miljö kva li tets normer för utom hus-
luft, för bul ler, för vatten samt för fisk- och mussel vat-
ten. Gäl lan de miljö kva li tets normer ska beaktas vid all 
plane ring och byg gan de.

Utomhusluft
Miljö kva li tets normer för utomhusluft omfattar norm-
er för kväve di oxid, kväveoxid, kolmonoxid, sva vel di-
oxid, bly, partiklar, bensen och ozon2. För dessa har 
det fastställts en tidpunkt då normerna ska vara upp-
fyllda. Om det finns risk för att någon miljö kva li tets-
norm inte kan uppfyllas i tid ska ett åtgärdsprogram 
tas fram. Idag överstigs inte miljö kva li tets normerna 
för luft någonstans i kom munen. 

Planförslaget som innebär kraftfulla satsningar på kol-
lek tiv trafik, bytespunkter och cykeltrafik, bedöms 
med fö ra en kraftigare befolkningsutveckling och där-
med större trans portökning än i nollalternativet. Sam-
tidigt förändras fördelningen mellan trafikslagen till 
förmån för ett mer hållbart resande. Sam man taget be-
räk nas kollek tiv tra fiken fånga upp unge fär hälften av 
tra fik ökningen i plan för slaget och cykel trafiken en 
tredje del. Antalet bil res or beräknas inte öka, medan 
cykel- och kollek tiv res or na för hela eller större delar 
av resan ökar med drygt 4 200, se figur 10:1. För-
slag et bedöms inte medföra risk för att miljö kva litets-
norm erna för luft över skrids. 

Nollalternativet. Motsvarande beräknas i noll alter-
na tivet bli cirka 2 400 fler bilresor och drygt 300 fler 
cykel- och kollektivresor, vilket innebär att nästan tre 
fjärde delar av trafikökningen blir med bil, se figur 
10:1. Trots viss be folk nings minskning ökar alltså 
antal et resor även i noll alter na tiv et på grund av den 
gene rella resande ökning en. Nollalternativet inne bär 
inte någ ra särskilda satsningar på cykel- och kollek tiv-
trafik resande varför större del en av resande ökningen 
därmed blir med bil. Antalet bilar beräknas därmed 
öka betydligt mer i noll alter na tivet än i plan förslaget, 
vilket medför en större negativ påverkan på luft kvali-
teten än i plan för slaget. 

Buller
Miljö kva li tets normer för omgivningsbuller är en så 
kallad mål sätt ningsnorm, utan preciseringar av gräns-
värden eller riktvärden3. Däremot finns en skyldighet 
att genom kartläggning och upprättande av åt gärds-
program, sträva efter att omgivningsbuller inte med-
för skadliga effekter på människors hälsa. I ett första 

1 Miljöbalken kapitel 5.
2 Se SFS 2010:477.
3 Se SFS 2004:675.
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Miljömål
Allmänt
Det svenska miljömålssystemet består av ett genera-
tions mål, fjorton etappmål och sexton miljökvali tets-
mål1. Arbetet med att nå miljö kva litetsmålen utgör 
grunden för den nationella miljö politiken och siktar 
på hur man till år 20202 ska kunna uppnå en god mil-
jö att överlämna till kommande generationer. Av de 16 
nationella miljökvalitetsmålen som riksdag en antagit 
har Hallands län regionaliserat alla utom ett, En stor-
slagen fjällmiljö.3 Fysisk planering bedöms direkt och 
in direkt beröra alla de övriga miljö kvali tets målen. Ne-
dan beskrivs hur planförslaget bedöms på verka arbetet 
att uppnå de miljö kvalitets mål.

Påverkan på generationsmålet
Generationsmålet innebär att förutsätt-
ningarna för att lösa miljöproblemen 
ska nås inom en generation (2020). Var-
ken planförslag eller nollalternativ be-
döms ha räckvidd för att nå detta mål. 
Plan förslaget bidrar dock mer genom att 

verka för ökat resande med hållbara transportmedel, 
uppmärksamhet på vattenkvalitet, klimatanpass ning 
och hushållning med markresursen. 

Påverkan på miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan. Plan för slag-
et innebär en befolknings tillväxt med 
cirka 1 000 personer, och därmed mer 
be byg gelse, vägar och transporter än i 
noll alter nativet, där befolkningen istället 

bedöms minska med 500 personer. Plan för slag et har 
en tyd lig inriktning på utveckling av kol lek tiv tra fik, 
bytes punkter och cykeltrafik, vilket förväntas le da till 
ökat resande med cykel- och kollek tivtrafik. Myck et 
av bebyggelse utvecklingen beräknas ske i stråk nära 
lägen, men kan även ske längre från stråken där ut-
veck lade länkar för byte mellan olika trafik slag be-
döms öka kol lektiv trafik använd ningen för den läng re 
delen av resan. Sammantaget beräknas gång-, cykel- 
och kol lektivtrafik fånga upp nio tiondelar av trafik-
ök ning en i planförslaget, medan biltrafiken inte be-
döms öka, se av snitt Transportpolitiska mål nedan. 
Noll  alter na tiv et om fattar inga strategier för att skapa 
för bätt rade för ut sättningar för ökat cykel- och kollek-
tiv tra fik resande, varför andelen bilresor bedöms ligga 
kvar på dagens ni vå. Antalet bilresor ökar därmed un-
der plan perioden med 2 400 i nollalternativet, till 
skillnad från plan för slaget. Sam man taget be döms noll-
alter na tiv et med föra en mer nega tiv på ver kan på mål et 
än plan för slaget på grund av ökat bil resan de, se ka-
pitel 10.2 Mil jö kvali tets normer. Den kommunika-
tions struk tur som plan för slaget föreslår för vän tas på 
sikt med fö ra att an del en bilresor minskar ytter liga re, 
med minskad på ver kan på målet som följd. 

1 Proposition 2009/10:155.
2 2050 vad gäller klimatmålet.
3 Länsstyrelsen Hallands län 2015d. 

Frisk luft. Den viktigaste åtgärden för 
att begränsa luft för ore ning ar i plane-
ringen är att loka lisera bostä der, arbets-
områden och ser vice så att resbehovet 
mins kar och så att en stor del av resorna 

kan ske till fots, med cykel eller kollek tiv tra fik4. Sam-
man taget bedöms därför planförslaget ge mindre nega-
tiv påverkan på mål et än nollalter na tivet. För utom 
trafiken kan ut släpp från in dust rin försämra luft kva li-
tet en och på verka målet negativt. Här finns ingen 
skill nad mellan plan förslag och nollalternativ, men 
risk en för lo kalt för säm rad luftkvalitet bör upp märk-
sam mas i sam band med förtätning, se 10.3 Miljö kon-
se kvenser.

Bara naturlig försurning. Försurning or-
sakas framför allt av utsläpp från trans-
porter, industri, energianläggningar och 
jordbruk. Transportarbetet bedöms öka 
enligt båda alternativen men på olika 

sätt. I nollalternativet ökar transportarbetet mindre än 
i planförslaget, men har sämre kollektivtrafikstöd, vil-
ket ökar både bilresandet och ut släppen se mål Be-
grän sad klimatpåverkan ovan. Målet påverkas också 
av utsläpp från värme- och elkraftverk, industrier, 
skogs- och jord bruk, där planförslag och nollalternativ 
be döms ha likvärdig påverkan. 

Giftfri miljö. Vid översvämning av hård-
gjorda ytor riskerar giftiga ämnen från 
byggnader, bilar med mera att sköljas 
med ut i vattendragen. Planförslaget om-
fattar rikt linjer om hur översvämnings-

risker bör hante ras och andelen hårdgjorda ytor be-
grän sas, vil ket noll alter na tiv et inte gör. Detta mot ver-
kas till viss del av att fler ytor hårdgörs med en väx an-
de be byg gelse. Båda alter nativen påverkar målet posi-
tivt när det gäller att åt gärda förorenade områden då 
detta görs kon tinu er ligt vid exploatering idag och fö-
re slås fort sätta i plan för slaget. 

Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet tun-
nas ut till följd av utsläpp av bland an-
nat bland annat klorföreningar i riv-
nings material, kylskåp, luftkondi tione-
rings anläggningar, och kväveföreningar 

från till exemplel skogs- och jordbruk. Påverkan be-
döms inte skilja sig nämnvärt mellan alternativen.

Säker strålmiljö. Målet påverkas positivt 
av planförslaget genom att skydds-
avstånd till kraftledningar införs och att 
radon risker och UV-strål ningens påver-
kan uppmärksammas i plan för slaget. 

Ingen övergödning. Övergödning orsa-
kas av höga halter av kväve och fosfor 
från bland annat trafik och kraftverk, 
och av ammoniak från jordbruket. På-
ver kan på den förstnämnda hänger 

främst samman med transportarbetet, se målen Be-
gräns ad klimat på ver kan och Bara naturlig försurning. 

4 SKL 2008a.
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När det gäller ut släpp från kraftverk och jordbruk 
skiljer sig inte alter na tiven åt.

Levande sjöar och vattendrag. Klimat-
förändringarna riskerar att öka sprid-
ning en av föroreningar till sjöar och vat-
tendrag. Planförslaget identifierar om rå-
den med risk för översvämningar, upp-

märksammar områden med behov av hög skyddsnivå 
för enskilda avlopp och betonar vikten av att vatten-
kva liteten inte får påverkas nega tivt vid framtida ex-
ploa te ring. I planförslaget införs också utred nings om-
råden för framtida vattenförsörjning vilket påverkar 
målet po sitivt. Även noll alter na tivet nämner bety del-
sen av vat ten vårdsåtgärder, men anger inga riktlinjer 
för fy sisk planering. 

Grundvatten av god kvalitet. Samma på-
verkan som på målet Levande sjöar och 
vattendrag. I planförslaget pekas sär skil-
da utredningsområden för framtida vat-
ten försörjning ut för att säkra denna för 

framtida behov, vilket påverkar målet positivt. 

Hav i balans samt levande kust och 
skär gård. Även om Hylte inte har någon 
kust påverkas målet i och med av rin ning 
till havet från sjöar och vatten drag, se 
mål Levande sjöar och vatten drag.

Myllrande våtmarker. Kommunen är rik 
på våtmarker med generellt höga vär den 
för växt- och djurliv och som levererar 
viktiga ekosystemtjänster. Allt byg gan de 
riskerar därmed att påverka våt mark er, 

framför allt genom exempelvis vägdragningar. Bygg-
nad er placeras normalt inte i våtmarker, däremot kan 
till exempel master och vindkraftverk göra det, vilka 
dessutom ofta kräver nya vägdragningar. En generellt 
stör re bygg nation enligt planförslaget riskerar påverka 
våt markerna mer än en mindre utbyggnad i noll alter-
na tivet, däremot är möjigheterna till vindkrafts ut bygg-
nad mer begränsad. Det finns inget generellt för bud 
mot att bygga vid våt mark men många av de stör re 
våtmarkerna har ett skydd som naturreservat och/eller 
Natura 2000-områ de. En generell riktlinje har i plan-
förslaget införts där våt markerna upp märk sam mas. 
Våtmarkerna synlig görs också i över sikts plan ens kar-
tor. Eventuell påverkan på målet be döms där med bli 
marginell.

Levande skogar. Miljömålet kan påver-
kas negativt genom intensivt skogsbruk 
eller genom att den tas i anspråk för ex-
empelvis bebyggelse. Planförslaget antas 
medföra en större bebyggel se ut veck ling 

än nollalternativet och riskerar därmed att påverka 
målet mer. Bebyggelse ut veck ling i tätorterna medför 
dock att den tätortsnära skogens rekreativa värden 

uppmärksammas särskilt. En riktlinje har in förts som 
anger att ny be byggelse och nya an lägg ning ar ska und-
vi kas på skogsmark med höga natur-, kul tur- och fri-
lufts värden, liksom åt gärd er som påtag ligt kan för-
svåra ett rationellt skogs bruk.

Ett rikt odlingslandskap. I planförslaget 
identifieras potentiell jordbruksmark för 
framtida livsmedelsproduktion och rikt-
linjer införs som anger att stor re strik ti-
vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och 

nya an lägg ning ar på jord bruks mark. Befolk nings ut-
veck ling enligt planförslaget kan med föra att viss jord-
bruksmark ändå komma att berö ras, sär skilt inom tät-
orterna, men detta ska i så dana fall motive ras och på-
verkan på jordbruket bedö mas efter att alter nativ 
loka lisering prövats. Noll alter na tiv et inne bär mindre 
ny bebyggelse och därmed på verkan på målet. 

God bebyggd miljö. Planförslaget för-
ordar en effektivare hushållning med 
mark och vatten, vilket påverkar målet i 
en positiv riktning. Vikten av blandade 
bebyggelsemiljöer, ökad närhet och ut-

byggnad av gång-, cykel- och kollektivtrafik betonas, 
vilket också främjar målet. I nollalternativet kan en 
lång sammare och mer gles bebyggelseutveckling ge 
andra kvaliteter såsom större närhet till naturen, men 
mindre ekonomiskt utrymme att utveckla de befint liga 
be byggelse miljöernas fysiska och sociala kvalitet er. En 
ökad biltrafik ger mer buller och riskerar att påverka 
målet negativt i båda alternativen, dock mer i noll al-
ter nativet, se mål Be gränsad klimatpåverkan. Mängd -
en lokala bilresor kan öka mer i planförslaget än i 
noll alternativet, men bul ler kan bli lättare att åt gärda 
med mer samman hål len bebyggelse. Natur- och kul-
tur miljövärden upp märk sammas i båda alter na tiv en, 
men påverkan på dessa kan bli större vid mer bygg na-
tion. Å andra sidan kan en negativ befolk nings ut veck-
ling och sjunkande fas tig hetspriser medföra för sämra-
de förutsättningar för under håll och vård av kul tur-
historisk värdefull bebyg gel se. Även riskhantering, sär-
skilt förebyggande åt gärd er mot översvämningar till 
följd höga flöden och sky fall, får bättre för ut sätt ning-
ar med en starkare kom munekonomi och upp märk-
sam mas särskilt i plan förslaget. 

Ett rikt växt och djurliv. Båda alterna-
tiven betonar att höga naturvärden ska 
bevaras. En kraftigare befolknings till-
växt och ett ökat resande enligt planför-
slaget innebär att mer mark behöver tas 

i anspråk för bebyggelse, vilket kan påverka målet 
nega tivt. Genom att bygga tätare och mer yteffektivt, 
och genom att fånga upp det ökade resandet med kraf-
tigt förstärkt kollektivtrafik och bra länkar till denna, 
bedöms dock påverkan bli begränsad. Se även mål 
Levande skogar.
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Transportpolitiska mål
Allmänt
Glesbygd. Hylte kommun har en relativt spridd bebyg-
gelse struk tur, med många mindre orter och stor andel 
boende i glesbygd. De rika natur- och kulturland skap-
en är en stor till gång för kommunen och attrak tiva 
som livs miljöer för många. Samtidigt innebär ett mer 
utspritt boende en transportpolitisk utmaning både 
vad gäl ler funk tions målet och hänsynsmålet. Genom 
att aktivt pla ne ra för en stark och effektiv kom muni-
ka tions rygg rad i strukturbildens huvudstråk och prio-
ritera ut bygg naden av bra länkfunktioner, ökar möj-
ligheten för alla oavsett var man bor att till exempel 
arbets pendla med kollektivtrafik längre sträckor, och 
an vän da cykel eller bil för kortare sträckor till håll-
platslägen i stråken.

Transportarbete. Befolkningstillväxt leder till ökad 
trafik på vägarna, både i de stora stråken och lokalt, 
vilket kan påverka trafiksäkerheten och hänsynsmålet 
nega tivt. Vid en utveckling enligt planförslaget be döms 
det totala antalet resor öka med 5 200 (39 pro cent) 
till år 2040, var av hälften fångas upp av kol lek tiv tra-
fik för hela eller större delar av resan, en knapp tredje-
del av cykel medan antalet bilresor inte ökar, se figur 

10:1. I noll alter na tivet beräk nas det totala antal et res-
or öka med 3 400 (25 pro cent) till år 2040, varav bil-
res orna ökar med cirka 2 400, me dan an tal et kol lek-
tiv tra fik resor för hela eller större del ar av resan en dast 
ökar med 200. Samman fatt nings vis beräknas 90 pro-
cent av det ökade tra fik arbe tet i planför slag et fång as 
upp av kol lektiv trafik, gång och cykel, jäm fört med 20 
procent i noll alter na tivet. Det med för att även om det 
to tala antalet resor ökar mer i plan för slag et, be döms 
det totala antalet bilresor inte öka, medan de ökar 
med 25 procent i nollalternativet, se figur 10:1. Det är 
fram för allt bilanvändning för de långa resorna som 
be räknas minska, medan bilresorna för de korta res or-
na mellan hem och bytespunkt kan öka, särskilt vin-
ter tid. Satsningen på cykelvägar ska motverka detta.

Måluppfyllelse
De transportpolitiska målen1 har i hög grad påverkat 
planförslagets utvecklingsstrategi och inriktning. Mål-
en be skrivs i kapitel 3.1 Resor och trans porter. 

Övergripande mål. En bärande inriktning i översikts-
planen är att säkerställa en samhällsekonomiskt effek-
tiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, för 

1 Proposition 2008/09:93.

TRANSPORTARBETE 
RESOR

Andel 
2016

Andel 
2040 2016 2040 Förändring

2016-2040
Förändring
2016-2040

Andel av ökning
2016-2040

PLANFÖRSLAG

Befolkning 11 000 12 000 1 000 9%

Ålder 1584 år 78% 78% 8 500 9 300 800 9% 78%

Totalt antal resor per dag* 13 600 18 900 5 200 39%

varav arbetsresor 26% 30% 3 540 5 660 2 120 60% 40%
varav övriga resor 74% 70% 10 080 13 210 3 130 31% 60%

Totalt antal resor per dag 13 600 18 900 5 200 39%

varav kollektivtrafik** 6% 18% 820 3 370 2 550 313% 49%
varav cykel** 4% 12% 540 2 240 1 700 311% 32%
varav till fots** 9% 9% 1 230 1 700 470 39% 9%
varav bil** 71% 51% 9 670 9 670 0 0% 0%
varav övrigt** 10% 10% 1 360 1 890 530 39% 10%

NOLLALTERNATIV

Befolkning 11 000 10 500 500 4%

Ålder 1584 år 78% 78% 8 500 8 100 400 4% 78%

Totalt antal resor per dag* 13 600 17 000 3 400 25%

varav arbetsresor 26% 26% 3 540 4 410 870 25% 25%
varav övriga resor 74% 74% 10 080 12 570 2 490 25% 74%

Totalt antal resor per dag 13 600 17 000 3 400 25%

varav kollektivtrafik** 6% 6% 820 1 020 200 25% 6%
varav cykel** 4% 4% 550 680 130 25% 4%
varav till fots** 9% 9% 1 230 1 530 300 25% 9%
varav bil** 71% 71% 9 670 12 060 2 380 25% 71%
varav övrigt** 10% 10% 1 360 1 700 340 25% 10%

  * Totala antalet resor utgår från 1,6 resor per person och dag, enligt resvaneundersökningen för Halland, WSP 2014. 2040 har räknats upp
     29 procent för 20162040 (omräknat), enligt Trafikverkets basprognos för persontrafik, Trafikverket 2016a.
** Fördelning mellan trafikslag 2016 är utgår från resvaneundersökningen, medan 2040 är en målsättning, se figur 3:7. I nollalternativet
     bedöms fördelningen mellan trafikslag bli densamma 2040 som 2016.

Figur 10:1. Planförslagets respektive nollalternativets bedömda effekter på transportarbete och färdmedelsval för resor 20162040. 
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att förstärka förutsättningarna för att bo och verka i 
kom munen, se kapitel 2 En tydlig utvecklingsstruktur. 

Funktionsmål. Genom att prioritera utbyggnad av kol-
lek tivtrafik, huvudcykelleder och bra länkfunktioner 
för bättras den grundläggande tillgängligheten och an-
vänd ningen av transportsystemen för alla, för hela el-
ler delar av resan. Inriktningen mot att i första hand 
komp lettera och förtäta befintlig bebyggelse i stråk-
nä ra lägen bidrar till att förstärka resande underlagen. 
Andra föreslagna åtgärder för att korta restider, för-
bätt ra samordning av tidtabeller och betalsystem över 
läns gränser, anpassa till skiftarbetstider, utvecklade by-
tes platser med mera, bidrar ytterligare till tillgäng lig-
het och bekvämlighet för olika grupper. 

Hänsynsmål. Utbyggnad av separata huvudcykelleder 
mellan tätorter, prioriterade cykelvägar mellan viktiga 
målpunker i orterna och prioritering av trafik säker-
hets åtgärder i länkstråken som förbinder mindre orter 
med bytesplatser i stråken, syftar till att minska risken 
för dödsfall och allvarliga skador i trafiken, sam tidigt 
som användningen ökar.

Jämställdhetsmål
Det övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Med utgångspunkt från detta finns fyra 
delmål2, vilka bedöms kunna påverkas av översikts-
planen repektive nollalternativet enligt följande: 

En jämn fördelning av makt och inflytande. Ingen 
direkt på verkan. Dock kan planförslagets inriktning 
på att ut veckla av det offentliga rummet, mötesplatser 
och delaktighet i sam hällsplaneringen bidra till fler på-
ver kanskanaler och ett mer jämlikt inflytande, i högre 
grad än i nollalternativet. 

Ekonomisk jämställdhet. Planförslagets fokus på åt-
gärder för arbetsmarknads för storing för bättrar möj-
ligheterna till försörjning för både män och kvinnor. 
Bättre tillgång till en mer diversifierad arbets marknad 
med exempelvis större andel arbeten inom tjänste sek-
torn, ökar framföra allt kvinnors möjlighet till yrkes-
utveckling och ekonomisk självständighet, då arbets-
marknaden i Hylte har en dominans av mansdomine-
reda yrken och en låg andel tjänsteföretag. Satsningar 
på ny kollektivtrafiklinje mot norra Hal land och Göte-
borgsregionen, tillsammans med kol lek tiv trafik om-
lägg ning och kortare restider mot Halm stad och nord-
västra Skåne och ny kollektiv trafik linje mot Ullared 
bedöms få stora effekter för diversifiering av arbets-
mark naden och en ökad ekonomisk jämställdhet mel-
lan kvinnor och män. I nollalternativet finns inga stra-
te gier för arbetsmarknadsförstoring.

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgs
arbetet. Tillgång till en större arbetsmarknad bidrar 
tillsammans med en kraftigt förbättrad infrastruktur 
för kol lektivtrafik, gång och cykel till att både män 
och kvinnor har arbete dit man inte måste ta sig med 
bil. Ökad pendling kan dock försvåra för båda parter 

2 Regeringskansliet 2018a.

att få ihop omsorgspusslet, samtidigt som en ökad för-
värvs frekvens bör medföra en jämnare fördelning av 
hem- och omsorgsarbete. 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Påverkar inte 
direkt, se dock punkt Tobak, alkohol, narkotika, do-
ping och spel under Folk hälso mål ovan.  

Folkhälsomål
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa sam-
häl leliga förutsättningar för en god hälsa på lika vill-
kor för hela befolkningen och att sluta de på verk bara 
hälsoklyftorna inom en ge ne ration3. Med utgångs-
punkt från detta finns åtta nationella folk hälso mål, 
vilka bedöms kunna påverkas av över sikts planen 
enligt följande: 

Det tidiga livets villkor. Tillgång till säkra gång- och 
cykel vägar, tillgänglig kollektivtrafik, ut vecklade 
mötes platser, liksom vikten av att föra dia log med 
barn och unga i frågor som berör dem är frågor som 
lyfts fram i planförslaget och som har en positiv in-
verkan på målet.

Kompetenser, kunskaper och utbildning. Planförslaget 
påverkar målet posi tivt genom fokus på åtgärder för 
att öka tillgänglig heten till en större arbetsmarknads-
region med kollek tiv trafik. Detta förbättrar organisa-
tioners och före tags möjlig heter att kom petensförsörja 
sina verksam heter, och underlättar individens möjlig-
heter till kunskaps utveckling och utbildning i livets 
olika skeden genom att tillgång till större utbild nings-
utbud. 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Tillgång 
till en större arbetsmarknad som nås med kollektiv-
trafik för bättrar möjlig heterna att hitta arbete som 
passar individens förutsättningar. Arbets förhållanden 
och arbetsmiljö påverkas inte direkt, men bättre möj-
lig heter att byta arbete påverkar arbets förut sätt ning-
arna positivt.

Inkomster och försörjningsmöjligheter. Med en arbets-
marknadsförstoring breddas samtidigt arbets marknad-
en med fler typer av jobb, vilket förbättrar möjlig het-
erna till för sörjning för individen, för olika individer 
i en familj och för grupper som idag kan ha svårt 
att komma in på arbets marknaden eller som annars 
kan behöva flytta för att hitta ett arbete som passar 
individuella kompe tenser och behov.

Boende och närmiljö. Planförslaget anger riktlinjer 
för bland annat socialt perspektiv i fysisk planering, 
frågor om mötes platser, trygghet och identitet, män-
niskors olika behov och fysisk tillgänglighet. Upp-
märk samhet på till exem pel tätortsnära rekrea tions-
värden och på före byggande av buller och andra risk-
fak torer i livsmiljön bidrar positivt till målet.

Levnadsvanor. Genom att prioritera utbyggnad av 
cykelvägar och att ange riktlinjer för tillgång till grön- 
och rekreationsområden av god kvalitet i bostädernas 
närhet, ökar möjligheten till fysisk aktivitet. En sats-

3 Proposition 2017/2018:249.
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Skidåkning på konstsnöanläggningen på Örnvallen i sam band med att Skidklubben Hylte arrangerade Göta lands mäster skapen 2013. Foto: Hylte kommun

rikt linjer, och att kart lägga till gång, kva litet, till gäng-
lig het och brister till re krea tions om rå den, -stråk och 
mål punkt er i den tät orts nära gröns kan (mål 5), att an-
vän da i det fortsatta arbetet med för djup ning ar av 
över sikts planen och annan pla ne ring, se kapitel 7.3. 

Naturvårdsprogram. För det fortsatta arbe tet anges att 
ett natur vårds program ska tas fram, vil ket komplet te-
rar och pre ci serar de översiktligt iden ti fie rade värdena 
för var dags friluftsliv (mål 5) och för be söks näringen 
(mål 6), se kapitel 7.3 och 9.3. Med natur vårds pro-
gram met som underlag kan behov av skydd av skydd 
av områden viktiga för friluftslivet identifieras (mål 7).

Cykelleder. Ett antal rekreations- och huvud cykel leder 
har också pekats ut för en tillgänglig var dags miljö och 
en cykel plan ska tas fram (mål 5), vilket ökar till gäng-
ligheten till friluftsmiljöer (mål 1), se kapitel 3.1 och 
9.3. I det fort satta arbe tet med ett naturvårdsprogram 
behöver behovet av för bättrad till gäng lig het i form 
av när het, in formation, att rak ti vitet, nåbarhet, fram-
kom lig het och orienter bar het identifieras (mål 1). 
Detta arbete be drivs med för del i samverkan med 
friluftslivets aktörer (mål 2).

Turismstrategi. Natur- och kulturturism är en strate-
gisk verksamhet i kommunens besöksnäring och för 
den lokala attraktiviteten. Den turismstrategi som 
före slås tas fram, se kapitel 9.3, ska identifiera viktiga 
områden och stråk för besöksnäringen och hur dessa 
ska förstärkas (mål 6). 

ning för en lång siktig befolk nings ökning, för bättrar 
resurserna för att utveckla den fysiska och den sociala 
miljön, vilket i sin tur kan bidra till att minska till 
exempel utan för skap och miss bruks proble matik.

Kontroll, inflytande och delaktighet. Planförslaget 
påverkar i högre grad än nollalternativet målet posi-
tivt genom att behandla frågor som del ak tighet i 
samhällsplaneringen, och att särskilt lyfta de so ciala 
as pekt erna på planering och byggande, se kapi tel 4.1 
Män niskor och livsmiljö.

En jämlik och hälsofrämjande hälso och sjukvård. Be-
döms inte påverkas av planförslaget..

Friluftspolitiska mål
Det övergripande friluftsmålet4 och dess tio delmål be-
skrivs i kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv. I Hylte 
finns generellt rik tillgång till natur- och kultur miljöer 
för friliftsliv (mål 4) och för många Hylte bor är akti-
vi teter i skog- och mark den främsta fritids sys sel sätt-
ningen. Målen bedöms påverkas positivt av plan för-
slaget enligt nedanstående åtgärder, vilka inte finns i 
nollalternativet.  

Tätortsnära rekreation. Plan för slaget främjar män-
nisk ors möjlighet till ett ak tivt var dags friluftsliv och 
vis tel se i naturen fram för allt genom att identifiera tät-
orts nära om rå den med friluftsvärden med till hörande 

4 Regeringens skrivelse 2012/13:51.
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Mårås naturreservat. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.

10.3 Miljökonsekvenser
Konsekvensbeskrivningens miljömässiga dimension 
be skriver hur de förändringar som översiktsplanen 
före slår påverkar miljön runt omkring oss. Denna del 
av konsekvensbeskrivningen motsvarar tillsammans 
med föregående avsnitt, miljöbalkens krav på miljö-
konsekvensbeskrivningar av planer och program som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Planförslagets miljökonsekvenser
Inriktning. Befolkningstillväxten enligt planförslaget 
innebär en större utbyggnad av bostäder och verksam-
het er än i noll alternativet, se kapitel 2.2 Befolknings-
scenarier. Genom tydliga strategier och en stark struk-
tur som länkar samman bebyggelseutvecklingen med 
kollek tiv trafikutbyggnad och länkar i stråk kan en 
större till växt åstad kommas utan att belastningen på 
miljön ökar i mot svarande omfattning.

Transportarbete. Utbyggnaden medför ett ökat trans-
portarbete av fram för allt människor men också av 
varor. Det ökade res andet bedöms till hälften fångas 
upp av en effek tivare kollektivtrafik, och knappt 40 
procent av gång och cykel, medan användningen av 
bil för större delen av resan inte bedöms öka alls, se 
figur 10:1, ka pi tel 10.2 Nationella mål och kapitel 
3.1 Resor och trans port er. Större delen av bebyggelse-
utvecklingen kom mer ske i tätorter och orter i stråk, 
men det kom mer också fortsätta vara attraktivt att 
bygga längre från stråk en. Genom utvecklade bytes-
punkter till kol lek tiv tra fiken i stråken, bedöms andel-
en som använder kol lek tiv trafik för större delen av 
resan öka vilket mins kar andelen bil resor totalt, se fi-
gur 3:7. Fram till bytespunkten be hö ver man där emot 
ta sig med andra färdsätt. Även om för utsätt  ning-
arna för cykling förbättras, bedöms bil res orna där för 
öka lokalt till följd av ett allmänt ökat res ande och be-
folk nings till växt, se kapitel 10.1-10.2 och figur 10:1. 
Risken för buller störningar och luft för oreningar kan 
därför öka lokalt, framför allt längs med stråken och 
på de lokalt prioriterade väg ar na mel lan länkade ort-
er och noder, vilket kräver och om sorg vid lokalisering 
och ut formning av bebyg gel sen och eventuella buller-
däm pande åtgärder. Sam ord ning och lokalisering 
av kom munala verk sam heter i stra tegiska lägen, till 
exempel förskolor, kan också va ra av betydelse för 
att resor och transporter till och från dessa inte ska 
öka i onödan. Utvecklings strategin ger stöd för detta. 
Med en satsning på bra gång- och cy kel vägar framför 
allt i stråken (huvudcykelleder och cy kel länkar) samt 
från bytes punkterna till mindre ort er och andra vik ti-
ga mål punkter, beräknas gång- och cy kel trafiken öka. 
Här är det viktigt att prio ri tera trafik säker hets höjande 
åtgärder på det lo kalt prio riterade vägnätet för gång- 
och cy kel trafiken till och från stråken.

Luftkvalitet. Vägtrafik är en stor källa till luft förore-
ningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller par-
tiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgas-
erna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom 
orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar. En viktig 
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åtgärd för att begränsa luft för ore ning ar är därför en 
planering som mins kar resbehovet och för övrig så 
stor del av resorna som möjligt till gång, cykel eller 
kol lek tiv tra fik. En koncentrerad be byg gelse utveck ling 
i anslutning till arbetsplatser, service och kol lek tiv tra-
fik är en viktig pusselbit, bra bytes punkter för kol lek-
tiv trafik som kan nås för den spridda bebyg gel sen en 
annan. Planförslaget verkar på så sätt för en generellt 
sett bättre luftkvalitet än nollalternativet. Utsläppen 
till luft kom mer dock inte bara från trafiken utan 
också från till ex em pel industrier, uppvärmning och 
arbets fordon. Här skiljer sig inte plan förslag och noll-
alter nativ åt. Lokalt kan dock planförslaget medföra 
en för sämrad luftkvalitet dels på grund av ökad närhet 
mellan bostäder och störande verksamheter och/eller 
vägar, dels genom att biltrafiken kan öka lokalt mellan 
bostad och bytespunkter för kollek tiv trafiken. Detta 
är något som behöver uppmärk sam mas i den fortsatta 
planeringen. Planförslaget bedöms dock inte medföra 
risk för att miljö kva li tets normerna för luft över skrids.

Buller. De huvudsakliga källorna för buller bedöms 
vara trafik, industrier, täkt verksamhet, skjut banor, av-
falls hantering och i viss mån jordbruk och vindkraft. 
Det totala antalet bil resor be döms enligt plan förslaget 
inte öka trots befolk nings till växt en, se figur 10:1, men 
lokalt kan bilresorna öka mellan bostad och bytes-
punkt er för kollektiv trafik, med risk för lokalt ökad 
buller på ver kan. Buller i anslutning till verksamheter 
regleras genom till stånds- och för siktig hets krav1 enligt 
miljöbalken. En översiktlig buller kart läggning har 
gjorts dels för de nationella och regionala vägarna, 
dels för potentiellt bullrande verksamheter, se figur 8:2 
och 10:2. Riktlinjer för Bedömningzon vägtrafikbuller 
och Be döm ningzon verk sam hets buller har införts i 
plan  en, se kapitel 11.4. På ver kan från buller bedöms 
gene rellt sett inte öka i plan för slaget. 

Naturresurser. Befolkningstillväxten medför generellt 
en ökad belastning på naturresurser i kommunen. Till 
exempel ökar behovet av material till ballast, framför 
allt från krossbergtäkter. Materialtäkter kan påverka 
hydrologi, vattenkvalitet och naturmiljö och ge upp-
hov till buller, vibrationer och damm. Kommunen är 
väl försörjd väl av mate ri al täkter. Två naturgrustäkter 
ligger dock inom utred nings områden för framtida vat-
ten försörjning och före slås därför inte för framtida 
materialförsörjning. Före slagen bebyggelseutveckling 
försörjs väl av befintliga ma te rial täkter, varför ett ma-
te rial försörjningsprogram bedömts vara överflödigt. 
Andra naturresurser som påverkas av ett ökat byggan-
de är vatten (se nedan), energi (se nedan) och jord-
bruks-, skogs bruks- och annan mark. Även om huvud-
inrikt ningen är att bygga inifrån och ut och i an slut-
ning till befintlig bebyggelse, kan ny mark behö va tas i 
anspråk när be folkningen växer. Stra te gier för en mer 
yteffektiv mark an vändning och restrik tion er för byg-
gande på potentiell jordbruks mark och annan värde-
full mark, be gränsar dock påverkan.

1 I Hylte finns 6 tillståndspliktiga verksamheter och cirka 40 med försiktig
hets krav avseende buller.
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underlag för planen. Se kapitel 6.1 avsnitt Vind kraft 
och kapitel 7 Le van de na tur- och kul tur mil jöer. Se 
även kapitel 10.5 Sociala konsek vens er.

Riskhantering. Klimatförändringarna medför ökad 
risk för olyckor och skador på människor, byggnader 
och annan egen dom samt ökad risk för spridning av 
för ore ningar. Bland annat bedöms risken för över-
sväm ningar från extrem nederbörd, snabba flöden och 
höga vatten stånd öka i framtiden, vilket bland annat 
stäl ler höga krav på lokalisering av bebyg gelse, för-
dröj ning av dag vat ten och tillräcklig dimensio nering 
av led ning ar och dag vatten magasin. I plan förslaget be-
gräns as möj lig heterna att bygga utan skydds åtgärder i 
över sväm nings- och skred risk om rå den, och krav ställs 
på god dag vat ten hantering. Fort satt utredningsarbete 
som iden ti fierar riskkällor och ger rekommendationer 
för hur dessa ska hanteras förut sätts som underlag för 
den fort satta planeringen. Riktlinjer för riskhantering 
med avseende på miljö-, klimat- och tekniska olycks-
risker har införts som vägledning för fortsatt plane-
ring.

Nollalternativets miljökonsekvenser
Transportarbete. Även om befolkningen minskar i 
noll alternativet än i planförslaget, be döms bilresorna 
till följd av ett generellt ökat resande, fortsätta stå för 
över 70 procent av reseökningen, efter som det saknas 
strategier för över gång till ett mer mil jö vänligt resan-
de. Dessutom ger en svagare kom mun eko nomi för-
säm rade möjligheter att finansiera en utbyggnad av till 
ex em pel kollektivtrafik och cykelbanor. Antalet bil-
res or be döms öka med cirka 2 400 jäm fört med ingen 
ökning i plan förslaget, trots 1 500 färre invånare, se 
figur 10:1. Miljö belastning från bil resor i form av en-
ergi för bruk ning, buller och ut släpp av kol di oxid och 
andra för ore ningar, ökar därmed totalt sett, mer än i 
plan för slaget, åt minstone så länge fordonen använder 
fossila bräns len. Den sva gare verk sam hets ut veck ling-
en till följd av säm re arbets kraftstillgång be döms ge 
en mindre belastning från godstransporter än i plan-
förslaget. 

Luftkvalitet. Resor med mindre miljövänliga trans-
portmedel leder tillsammans med ett ökat antal resor 
till ökade utsläpp av luftföroreningar, mer än i plan-
för slaget. Detta förstärks av bristen på strategier för 
att minska avstånden mellan arbetsplatser, service och 
kol lek tiv tra fik i tätorterna och överföra större andel 
av resorna till och från den glesa bebyggelsen till kol-
lek tiv trafik och cykel. När det gäller utsläpp från and-
ra källor, till exempel industrier skiljer sig inte alter-
na tiven åt. I nollalternativet bedöms dock risken för 
lokalt försämrad luftkvalitet vara mindre på grund av 
en svagare bebyggelseutveckling, men den generella 
rese ökning som ändå sker resulterar i en mer negativ 
ut veck ling av luftkvaliteten.

Buller. I nollalternativet beräknas antalet bilresor 
öka med en fjärdedel, vilket får en negativ buller på-
ver kan på omgivande bebyggelse. Avsaknad av stra-
te gi er för förändrade resvanor och riktlinjer för be-

Energiförsörjning. För att minska klimatpåverkan 
behöver energi användningen minska och en omställ-
ning ske till för nybara energikällor. Kommunens 
främs ta möjlighet att påverka energianvändningen är 
att i sin fysiska planering samordna utvecklingen av 
bebyggelse, kol lek tivtrafik och service, vilket plan för-
slag ets struktur bild och strategier ger stöd för. Genom 
väl utvecklade länkar i stråken kan energi använd-
ning en minska även för resor i glesbygd. Områden 
som avsätts för vindkraft är mindre i planförslaget än 
i noll alter nativet, däremot uppmärksammas behovet 
av åtgärder för att under lätta ökad produktion av sol-
energi.

Dagvatten. Ökat byggande kan resultera i lokala dag-
vat tenproblem på grund av att fler ytor hårdgörs. Till-
sammans med förväntat öka de regnmängder, kan detta 
i sin tur leda till över sväm ning ar, skador på bebyggelse 
och att förorenat dag vat ten leds till dagvattensystemet 
och vidare till sjö ar och vattendrag. Här är det viktigt 
att plan för slag ets krav på utredning och god hantering 
av dag vat ten följs vid lokaliseringsprövning och detalj-
pla ne ring. 

Spillvatten. En växande befolkning innebär vidare att 
mängden av lopps vatten ökar. Genom att i möjlig aste 
mån samla bebyggelsen kan ökningen tas om hand av 
det kom mu na la VA-nät och antalet enskilda av lopp 
hål las nere. Planförslaget ställer också krav på håll-
bara vatten-, avlopps- och dagvatten lösningar i käns-
li ga områden i glesbygd, vil ket minskar miljö be last-
ningen totalt sett.

Dricksvatten. All exploatering kan påverka yt- och 
grundvattnet och därmed dricksvattenförsörjningen på 
olika sätt. Utredningsområden för framtida vatten för-
sörjning har pekats ut i planförslaget för att lång siktigt 
säker ställa en fortsatt hög dricks vatten kvalitet. 

Natur och kulturmiljö. Hylte är rik på både natur- 
och kulturmiljöer, vilka också är en viktig del av kom-
munens identitet och attraktionskraft. Föreslagen ut-
veckling enligt planförslaget kan påverka dessa värden 
både positivt och negativt. En förtätning av redan be-
byggda områden kan få som konsekvens att äldre be-
byg gelse i centrala lägen, grönområden i anslutning 
till befintliga bebyggelseområden och öppna ytor mel-
lan husen påverkas. Vidare kan ny bebyggelse på 
lands bygden påverka landskapsvärdena negativt vid 
okäns lig lokalisering. I planförslaget lyfts därför dessa 
natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden fram och 
rikt linjer anges som vägledning. Ett nytt kul tur miljö-
pro gram har tagits fram som underlag för plan för slag-
et och riktlinjer för hur värdefull kultur miljö kan be-
va ras och utvecklas införs i planförslaget. Vi da re beto-
nas vikt en av tätorternas grönstruktur för att dess so-
ciala och biologiska värden ska kunna vär nas och ut-
veck las. Genom att kartlägga de värden som finns kan 
komp let terande bebyggelse användas för att skydda, 
ut veck la och lyfta fram befintliga värden. Ett underlag 
till grön struk turprogram har tagits fram, där bland 
annat tätortsnära rekreationsvärden identitiferats som 
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byg gelse i anslutning till vägar ökar risken för att fler 
bebyggelsemiljöer utsätts för buller och att pro ble-
ma tik en forstärks med tiden. Påverkan från verk sam-
hetsbuller är ungefär densamma som i planförslaget.

Naturresurser. En negativ befolkningsutveckling och 
utebliven utbyggnad av bostäder och verksamheter, 
minskar resursanvändningen i form av till exempel 
berg material, grundvatten (se nedan) och energi (se ne-
dan). Mängden ytor som hårdgörs i form av bygg nad-
er, väg ar, parkerings ytor och så vidare, bedöms också 
bli mindre, men bristen på stra tegier för ett mer yt ef-
fek tivt byg gan de och krav på dag vatten hante ring kan 
leda till pro blem med till ex em pel över sväm ningar. 

Energiförsörjning. Trots en minskande befolkning 
ökar resandet i nollalternativet, vilket med för en ökad 
energi användning. Ökningen är större än i plan för-
slag et på grund av den stora andelen bil resor, men kan 
i viss mån kompenseras av en ökad övergång till ener-
gi snå lare fordon. Hur stor andel av ökning en som 
sker med för ny ba ra energi källor beror på över gångs-
takten till förny ba ra driv medel och re surs er för ut-
byggnad av till ex empel ladd infra struk tur för elbilar. 
Områden som avsätts för vindkraft är större i noll-
alter nativet än i plan för slaget vilket ökar möjlig het er-
na till produktion av el från för ny bara energi källor. 

Dagvatten. Utan bebyggelseutveckling bedöms an del-
en hårdgjorda ytor och den därmed sam manhäng ande 
risken för översvämningar och sprid ning av vatten-
för oreningar heller inte öka. Stra te gi er för dag vatten-
utredning och hantering saknas dock i noll alter na tivet.

Spillvatten. En minskande befolkning bör medföra att 
mängden spill vatten som ska hanteras inte ökar nämn-
värt. Problem med ovidkommande vatten, utläckage 
och felkopplingar kan dock med en krympande eko-
no mi bli svårare att åtgärda, vilket i kombination med 
belastning i samband ökade nederbördsmängder och 
översvämningar till följd av klimatförändringar, på-
tag ligt kan påverka miljön negativt. En mer begränsad 
möjlig het att utöka verksamhetsområden för VA till 
fler områden med enskilda avlopp har också en nega-
tiv på verkan.

Dricksvatten. En sådan utveckling medför också en 
stör re risk för en negativ grundvatten påverkan, vilket 
i viss mån kom penseras av minskad belastning från 
ökad be byg gelse. Svagare kommunekonomi kan i noll-
alter nativet försvåra möjligheten att åtgärda inläckage 
i vattenledingsnätet och att bygga över fö rings ledningar 
för att skapa redundans i vattenförsörjningen, se kapi-
tel 6.2 avsnitt Vattenförsörjning och kapi tel 6.3 av snitt 
Vattenhantering.  

Natur och kulturmiljö. Utebliven utbyggnad av bostä-
der och verksamheter i nollalternativet innebär gene-
rellt sett mindre risk för påverkan på natur- och kul-
tur värden än i planförslaget. Mindre mark be höver tas 
i anspråk, och konflikterna med annan mark an vänd-
ning blir färre. Resurser för att utveckla natur- och 
kul tur värden kan dock bli bristfälliga, och sjunkande 
fas tig hetspriser kan också försämra underhållet av 

kul tur historiskt värdefulla byggnader. På samma sätt 
kan nollalternativet minska påverkan på natur- och 
land skaps värden, samtidigt som möjligheterna att ut-
veck la natur- och rekreationsvärden i till exempel 
den tät orts nära grönstrukturen minskar. Påverkan på 
landskapsbilden till följd av vindkraftsutbyggad kan 
dock bli högre i nollalternativet. Se kapitel 6.1 avsnitt 
Vindkraft och kapitel 7 Le van de na tur- och kul tur mil-
jöer. Se även kapitel 10.5 Sociala konsek vens er.

Riskhantering. Planering och byggande sker inte i 
samma utsträckning med hänsyn till miljö- och risk-
faktorerna i nollalternativet, vilket ökar riskerna 
för befintlig bebyggelse. Risken för en svagare kom-
mun ekonomi begränsar också möjligheten till före-
byg gande arbete med att identifiera miljö- och risk-
faktorer. Det bedöms kunna leda till en ökad risk för 
akuta olyckor till följd av klimatförändringar. 

Sammanvägd bedömning av 
miljökonsekvenser
Viss ökning av miljöbelastning och bättre kli mat han
tering. När kommunen växer, ökar belast ningen på 
miljön. Mer mark tas i anspråk, trafiken ökar och 
fler bo stä der måste försörjas med värme, vatten och 
avlopp. Sam ti digt kan tydliga riktlinjer till stöd för en 
genom tänkt lokalisering i planförslaget skapa förut-
sätt ning ar för mer miljö effektiva lösningar än tidiga-
re, vilket kan göra att miljö belastningen på vis sa om-
rå den minskar. Trots en tioprocentig befolk nings till-
växt be döms plan för slag et till exempel inne bära be-
gränsade nega tiva kon se kvens er för miljön till följd av 
ökat trans port arbete, främst på grund av strategier för 
ökat re sande med kol lek tiv trafik och cykel. Rikt linjer 
för en kli mat relaterad risk han te ring minskar ock  så 
betyd ligt risker och miljökonsekvenser av väx ande hot 
i sam band med till exempel översväm ning ar, skred och 
ras. Miljö be last ning sker i plan för slaget framför allt 
ge nom den väx ande bebyggelsens tryck på jord bruks-
mark, natur och kul tur miljöer och genom lo kalt ökad 
biltrafik och en ök ning av andelen hård gjor da ytor. 
Stra tegier för håll bart resande och rikt linjer för för tät-
ning, hänsyn till potentiell jord bruks mark, na tur och 
kultur mil jöer och håll bara vat ten lös ningar bi drar sock 
till att be gränsa kon se kvens er na för miljön. 

Ökat transportarbete och sämre riskhantering. Även 
nollalternativet bedöms leda till vissa negativa miljö-
konsekvenser. Visserligen bedöms befolkningen mins-
ka, vilket generellt ger lägre belastning på mark, vat-
ten, natur- och kulturmiljöer, men den den befint liga 
be byggelsen har säm re kol lek tiv trafik för sörj ning och 
miljöbelastningen till följd av den generella ökningen 
av resor och trans porter blir betydligt större än plan-
förslaget, eftersom större delen av resandeökning 
sker med bil. Vidare saknas strategier och åtgärder 
för att hantera de ökade riskerna till följd av framför 
allt klimatförändringar, vilket kan medföra ökad risk 
för människor och infrastruktur och påtaglig negativ 
miljö påverkan.Stra tegier sak nas också för att mins ka 
miljö belast ningen när det gäller annan resurs an vänd-
ning. 
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Drängsered

MILJÖRISKER I TÄTORTER OCH SMÅORTER

Figur 10:2. Miljörisker tätorter och småorter. I underlaget för verk
samhetsbuller ingår potentiellt bullrande industrier, täkter, skjutbanor, 
avfallshanering och dammen i Hylebruk. Karta: 20191007, Pernilla 
Jacobsson. Se även kapitel 8.1 Miljörisker.
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10.4 Ekonomiska 
konsekvenser
Konsekvensbeskrivningens ekonomiska dimension 
beskrivs utifrån ett övergripande samhällsekonomiskt 
re sonemang. Det betyder att det framför allt är de 
eko nomiska konsekvenserna för samhällsekonomin, 
främst för kommunen och dess skattebetalare, som be-
döms. De samhällsekonomiska konsekvenserna kan 
utöver ökade skatteintäkter, ökade investeringar i 
infra struk tur med mera, också vara mer indirekta. Till 
exempel kan konsekvenser på miljö och hälsa så som 
för oren ing ar eller översvämningar, och sociala kon se-
kvenser som ökad segregation, i förlängningen få stora 
ekono miska konsekvenser, vilka kan vara mer svår be-
dömda. 

Planförslagets ekonomiska konsekvenser
Inriktning. En viktig inriktning i planförslaget är att 
främja be folk ningstillväxten i kommunen. Genom 
att göra samlade satsningar på kollektivtrafik, bytes-
punkt er och cykelbanor och genom att sam ordna till-
kom mande bebyggelse med kol lek tivtrafik och ser vice 
i en stark struktur, skapas för ut sätt ningar för en ökad 
in flytt ning. 

Skatteintäkter. Med en ökad in flytt ning förstärks de 
kommunala skatteintäkterna, vil ket är nödvändigt för 
att upprätthålla god kommunal service i hela kom-
mun en, förebygga klimatrisker och utveckla social och 
fysisk miljö med mera. Ökad efterfrågan höjer också 
mark priser på längre sikt. Stark infrastruktur och sta-
dig befolkningstillväxt underlättar också för närings-
livet att rekrytera arbetskraft och att utvecklas. Det 
har positiva ekonomiska effekter både för kom mu nala 
och privata intressen.

Teknisk infrastruktur. En grundför utsättning för ut-
veck ling en ligt planförslaget är att betydande in veste-
ringar görs i kollektivtrafik, bytespunkter, gång- och 
cykel ba nor med mera. Investeringarna beräknas resul-
tera i ett ökat skatte underlag och långsiktiga sam hälls-
ekono mis ka vinster i form av till exempel färre olyck-
or, mins ka de luftföroreningar och så vidare. En väx an-
de be byggelse med för också ökade kostnader för iord-
nings stäl lande och skötsel av gator, VA-nät, buller-
skydds åt gärd er med mera, vilka blir större ju glesare 
det är mellan hus en. Kostnaderna begränsas om ny-
bygg nation sker där det redan finns bebyggelse, vägar, 
VA-nät och an nan infrastruktur. Mer parten av bebyg-
gelse utveck ling en bedöms ske i tätorterna enligt plan-
för slaget. 

Hyltebruk med bruket i bakgrunden. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.



225 (260)

Social infra struktur. Investeringskostnader för ut bygg-
nad av social infra struktur såsom skolor, förskolor och 
äldreboenden ökar med planförslagets befolknings ut-
veck ling, sam tidigt som bättre underlag och en effek ti-
vare organi sation ger driftsfördelar och lägre kost nad-
er på sikt. Detsamma gäller utbyggnad av till ex em pel 
mötes plats er, parker, fritidsanläggningar och inten si-
fierad vård av natur- och kulturmiljöer. 

Klimatanpassning. I planförslaget lyfts vidare behov-
et av anpassning till översvämnings-, erosions- och 
skred risker, vilket också genererar kost nader för ut red-
ningar och förebyggande klimat anpass nings åt gärd er. 
Dessa är dock sannolikt lägre än kost nad erna för åter-
ställ ning när skadan re dan skett. Den klimat anpass-
ning som före slås inne bär i första hand att byggande 
i risk områ den undviks helt, och i andra hand olika 
typer av skydds åtgärder. 

Nollalternativets ekonomiska konsekvenser
Skatteintäkter. Befolkningen beräknas i nollalternativ-
et minska något, vilket successivt minskar skatteunder-
laget i kommunen. Det medför svårigheter att utveckla 
den kommunala servicen och investeringar i fysisk och 
social miljö. Nollalternativets lägre befolkningstillväxt 
och svagare kommunikationer ger inte samma tillgång 
till arbets kraft för företagen, vilket bedöms bli en 
häm sko för näringslivsutvecklingen i kom munen och 
ökad risk för neddragningar och ut flytt ning, något 
som ytterligare försvårar för ut sätt ning arna för att bo 
kvar eller bosätta sig i kommunen. 

Teknisk infrastruktur. Även i noll alter na tivet betonas 
betydelsen av en ut veck lad kollektiv trafik, bland annat 
för att minska mil jö belastningen från trafikarbetet, 
men strategier sak nas för hur man ska få till ett ökat 
resande under lag. Inga be ty dan de investeringar görs 
därmed i kollektivtrafik, by tes punkt er, gång- och cy-
kel ba nor och liknande infra struk tursatsningar i noll-
alter na tivet. Med minskande befolkning föl jer mins-
kad eller utebli ven efterfrågan på ny be byg gelse. Där-
med be hövs heller ingen utbyggnad av gator, VA-nät, 
bul ler skydds åt gärd er med mera, vilket sänker inves te-
rings  kostnaderna. 

Social infra struktur. Kostnaderna för investeringar i 
förskolor, skolor och äldreboenden blir lägre i noll-
alternativet då be folkningen inte ökar. Med färre bru-
kare minskar dock möjligheterna för en rationell drift 
av verksamheten och kost nad en per brukare ökar, 
vilket i förlängningen kan leda till ned läggningar av 
omsorgs en het er.

Klimatanpassning. Förebyggande åtgärder till följd av 
det förändrade klimatet och den ökade risken för mil-
jö- och olycks risker, kommer att krävas i båda alter-
nativen, men det kan bli svårare att täcka kost nad erna 
med minska de skatteintäkter och ett svagare explo a te-
rings intres se1. Det kan i sin tur leda till fler akuta ska-

1 Som i annat fall kan ha intresse av att medfinansiera klimat anpass nings
åtgärder.

de insatser, och ökad risk för klimatolyckor med stort 
lidande och mycket stora samhällskostnader för han te-
ring och åter ställning som följd. 

Sammanvägd bedömning av ekonomiska 
konsekvenser
Stora investeringar men successivt starkare ekonomi. 
Planförslaget bedöms sammantaget medföra positiva 
ekonomiska konsekvenser, framför allt i form av ökad 
skattekraft och större möjligheter att upp rätt hålla 
grundläggande kommunal service, genom föra nöd-
vändiga klimatanpassningsåtgärder med mera. Plan -
för sla g ets förstärkta kommunikationer och hög re be  -
folk ningstillväxt främjar också kommunens närings-
livsutveckling. De initiala investe rings kostnaderna i 
infrastruktur blir betydligt högre än i noll alter na tivet, 
men driften blir effektivare och kostnaden per invå na-
re lägre på längre sikt. 

Svårigheter att finansiera välfärd och nödvändiga åt
gärd er. Noll alternativet medför successivt minskade 
skatteintäkt er och en svagare kommunekonomi, vilket 
kan med föra problem med finansiering av befintliga 
strukturer för till exempel skolor, kollektivtrafik och 
VA. Det kan i sin tur förstärka den negativa utveck-
lingen med ökad utflyttning av människor och företag. 
Framför allt kan det bli problematiskt att genomföra 
nöd vän diga investeringar i ledningsnät och andra före-
byg gan de klimatanpassningsåtgärder. I brist på före-
byg gande åtgärder, kan kostnaderna för akut miljö- 
och risk hantering bli mycket stora, utöver de risker 
det kan medföra för miljö, hälsa och säkerhet.

Kommunhuset i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun. 



226 (260)

10.5 Sociala konsekvenser
Konsekvensbeskrivningens sociala dimension handlar 
om den fysiska planeringens inverkan på män niskors 
liv. Översiktsplanen lägger grunden för de fysiska för-
utsättningarna för hälsa och välbefin nande genom till 
exempel förbättrad kollektivtrafik, och för att olika 
sociala värden synliggöras genom ökad del ak tig het 
i planerings pro cess er. Men andra på ver kans fak tor er 
som ligger utanför över sikts planens räckvidd, till ex-
em pel sociala relationer och eko no miska re surser, spe-
lar också stor roll. De so cia la kon se kvens erna be skrivs 
här utifrån ett över gri pande per spek tiv, med fokus på 
fram för allt de prin  cipi ella skill nad erna i struktur, be-
folk ningstillväxt och utbygg nads strategier.

Planförslagets sociala konsekvenser
Inriktning. Planförslagets huvudinriktning är att skapa 
förut sättningar för att utveckla kommunens attrak ti vi-
tet som boende- och näringslivskommun, genom sats-
ningar på kollektivtrafik, transportinfrastruktur och 
so ciala livsmiljöer. Vikten av en socialt hållbar livs mil-
jö för människors livskvalitet betonas. 

Arbete och försörjning. Grundläggande faktor för 
män niskors välbefinnande är möjlig het en till arbete, 
för sörjning och yrkesmässig utveck ling. Arbetslöshet 
påverkar individens ekono miska trygg het, fysiska och 
psykiska hälsa och barns upp växt vill kor. Plan för slag-
ets stra tegier för arbets mark nads försto ring för väntas 
ge tillgång fler arbets tillfällen inom olika sektorer och 
större till gång på kompetent arbets kraft för före tag en 
i kom munen. 

Bebyggelsestruktur och bostadssammansättning. Be-
byg gelsetillväxten bör enligt planförslaget i första 
hand ske i anslutning till befintlig bebyggelse genom 
för tätning och komplettering av bostadstyper som det 
rå der brist på, för att få en mer blandad bostads sam-
man sättning med olika upplåtelseformer, kostnader 
och storlekar. Det ökar attraktiviteten, underlättar för 
olika människor med olika behov och förutsättningar 
att hitta bostad och gör det möj ligt för människor 
att bo kvar i samma område i oli ka ske den av livet. 
Bland ning av hustyper och upplåtelseformer inom bo-
stadsområdena motverkar också boende seg re ga tion. 
En tät are bebyggelse ger också kortare av stånd till kol-
lek tiv trafik, skolor och annan ser vice, vil ket under-
lättar för icke bilburna grupper, och för ett mer håll-
bart resan de överlag. Funk tions blandningen ger om-
rå den som är levande större delar av dygnet och ökar 
trygg heten i det offentliga rummet.

Tillgång till natur och kultur miljöer. Förändring mot 
en tätare bebyggelsestruktur är dock inte alltid en po-
si tiv upplevelse. En växande be folkning kan medföra 
att mer mark be hö ver tas i an språk för be byggelse, vil-
ket kan med föra att grönytor som inte varit be bygg da 
tidigare tas i anspråk, och att till gången till bostads-
nära natur och orör da natur miljö er minskar. För att 
mot verka en sådan ut veckling upp märksammas i 
plan förslaget vikt en av till gång till grönområden och 

rekrea tions områ den med hög kvalitet för män nisk ors 
hälsa och välbefin nan de. På samma sätt kan bebyg-
gel se utveckling öka tryck et på om vandling av framför 
allt cent ralt be lägna områ den, vilket kan innebära ett 
hot mot äldre kultur mil jö er. Men när bebyggelsens 
eko no miskt värde ökar, förbättras samtidigt för ut sätt-
ningarna för att vär de fulla bygg nader och kul tur miljö-
er för att under hålls och utvecklas när det finns. 

Landsbygds utveckling. Möjligheterna till en livskraftig 
landsbygd ökar med förbättrade pendlings möjlig het-
er, befolkningstillväxt och en stark kommunekonomi, 
vilket planförslaget ger förut sätt ningar för. Intentionen 
är att det ska vara möj ligt att välja ett naturnära boen-
de längre bort från stråk en och samtidigt kunna nå en 
större arbetsmark nad på ett hållbart sätt. Genom bra 
bytespunkter i stråken ska det bli lättare att byta mel-
lan olika trafik slag, och kunna ta sig längre sträckor 
till arbete med kollektivtrafik för större delen av resan. 
Därigenom förbättras förutsättningarna för att utveck-
la boende miljöer och service på lands bygd en, sam ti-
digt som be folkningsunderlagen för en god kollek tiv-
trafikutveckling i stråk en förstärks.

Hälsa och säkerhet. Människors hälsa och säkerhet 
påverkas på olika sätt av risker i den fysiska miljön, 
inte bara av en faktiska olyckor eller störningar, utan 
också av oron över risken för att sådana kan upp-
kom ma. Planförslaget uppmärksammar olika risker, 
och anger riktlinjer för lokalisering och utred nings-
avstånd med hänsyn till dessa. Där med under lättas 
riskbedömning en i tidiga skeden och handlings bered-
skapen ökar. Planförslaget betonar också vikten av 
att integrera sociala faktorer i planeringen, och att 
arbeta förebyggande med dialog, tillgänglighet och 
samhällsandan för att öka tryggheten och motarbeta 
utanförskap, ohälsa och andra sociala riskfaktorer.

Tillgänglig het och trygghet. Planförslaget prioriterar 
utbyggnad av kollektivtrafik och transport infra struk-
tur, och beto nar vikten av att alla ska ha tillgång till 
ser vice och platser där män niskor möts, oavsett funk-
tions skillnad. Vidare lyfts behovet av att offentliga 
miljöer upplevs som säkra och välkomnande för alla 
vid olika tider på dygnet fram, och riktlinjer anges för 
socialt perspektiv i pla neringen, mötesplatser, trygghet 
och identitet samt män niskors olika behov.

Delaktighet och inflytande. I planförslaget införs rikt-
linjer för att möj liggöra för alla människor att få vara 
delaktiga i och på verka de frågor man känner sig be-
rörd av i samhällsplanering en. En annan faktor som 
lyfts fram är betydelsen av att bygga en stark sam-
hälls anda där människor engagerar sig, litar på var-
and ra och på samhället, och accepterar varandras 
åsikt er och värderingar, för att socialt hållbar utveck-
ling av kommunen. 

Jämlikhet och jämställdhet. Kvinnor i Halland är 
gene rellt mer utbil da de men har lägre förvärvsfrekvens 
och netto in komst än män, jämfört med Sverige som 
helhet1. Hylte har god relativt god tillgång till arbets-

1 Länsstyrelsen Halland 2017e.
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plats er, men dessa finns framför allt inom till verk-
nings in dustri och skogs bruk, vilket bedöms förstärka 
denna bild. Dess utom sak nas i stor ut sträck ning 
arbets tillfällen inom handel och ser vice som kan fun-
gera som instegsjobb för olika grupper, t.ex. unga, ny-
anlända och personer med funk tionsskillnad som be-
höver komma in på ar bets mark naden. Plan för slag-
et för bättrar för ut sätt ning arna för ett mer jämlikt och 
jäm ställt arbets liv genom att öka till gången till en stör-
re arbets mark nad och bredda utbud et av arbe ten inom 
sektorer som Hylte saknar, fram för allt ge nom kraftigt 
för bätt rad kol lektivtrafik dels mot Fal ken berg och Gö-
te borgs  re gi on en, dels mot arbets plats ut bud et inom 
han del och service i Ulla red. 

Barn och unga. För barn och unga är närhet till kol-
lek tivtrafik, skola, kultur, service och natur områden 
extra viktigt. Utbyggnad av kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar innebär att barn och unga i högre grad kan 
ta sig själva till och från skola och olika aktiviteter. 
Tät are och mer blandad bebyggelse ger tryggare miljö-
er som är levande större del av dygnet, men här bör 
tra fiksäkerheten särskilt uppmärksammas. Plan för-
slag et anger med en riktlinje att barn och unga hörs i 
frågor som berör dem. 

Nollalternativets sociala konsekvenser
Arbete och försörjning. Be folk ningen be döms på lång 
sikt minska, på grund av bristen på sats ningar som 
gör det möjligt att pendla längre dis tans er till och från 
arbete på en alltmer specialiserad arbets marknad. 

En mer begränsad arbetsmarknad kan ge svå rig heter 
för två vuxna i en familj att hitta lämp li ga jobb, och 
tvinga fram flytt eller onödigt långa pend lings tider. En 
sådan utveckling får negativa so ciala kon sekvenser, 
dels mer handfast genom för säm ra de möj ligheter till 
försörjning och utveckling, dels på ett men talt plan, 
genom avfolkning i delar av kom mun en, oro för jobb, 
svårigheter att sälja sitt hus och så vi dare. 

Bebyggelsestruktur och bostadssammansättning. En 
svagare bebyggelseutvecklingen ger inte samma möj-
ligheter att komplettera och blanda upp bebyggelsen 
som i planförslaget. Det kan leda till att det blir svåra-
re att hitta bostad för till exempel unga, för äldre som 
vill flytta till ett mer lättskött boende eller för grupper 
som av olika anledningar inte kan köpa sitt boende.

Tillgång till natur och kultur miljöer. En svagare till-
växt medför också att trycket på marken blir mindre, 
både utanför eller inne i orterna, att natur, jord bruks- 
och skogsmark lämnas mer orörda och att till gången 
på bostadsnära grönområden blir större. Möj lig het er-
na att vårda och underhålla parker, idrotts plats er, lek- 
och motionsytor med mera minskar dock när kom-
mun ekonomin blir svagare. Trycket på cent ralt be läg-
na kulturmiljöer blir också mindre i noll alter na tiv et, 
samtidigt som resurserna för att under hål la och till-
gäng liggöra dem kan bli sämre.

Landsbygds utveckling. En långsiktigt svagare kom-
mun ekonomi kan göra det svårare att upprätt hålla en 
god service nivå på landsbygden. Vidare gör den mer 

Brudfölje på Kyrkogatan i Hyltebruk, 1950tal. Källa bygdeband.se.
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begränsade arbets mark naden det svårare att bo kvar, 
vil ket i viss mån kan komma att motverkas av ökat 
dis tans arbete och en längtan bort från storstaden. En 
tro lig utveckling är dock att fastboendet fort sätter 
minska till förmån för fritidsboende.

Hälsa och säkerhet. Bristen på uppmärksamhet kring 
framför allt de klimatrelaterade riskfrågorna i sam-
hällsplaneringen och på resurser för förebyggande 
arbete med olika riskfrågor, ökar risken för störning-
ar och akuta olyckor. Detta kan få betydande kon se-
kvens er dels för fysiska hälsan och säkerhet, dels för 
känslan av trygghet och tillit till samhällets förmåga.

Tillgänglig het och trygghet. Arbete med tillgäng lig-
hets frågor för personer med funktionsskillnad pågår 
kontinuerligt i kommunen. En sämre utbyggd kollek-
tiv trafik bedöms dock försvåra tillgängligheten gene-
rellt, framför allt för de grupper som inte har till-
gång till bil. Ambitionen att verka för trygga offentliga 
miljöer finns även i noll alternativet, men med en sva-
gare kommunekonomi kan det bli svå rare att rusta 
upp och utveckla den den offentliga miljön.

Delaktighet och inflytande. Noll alter na tivet behandlar 
inte frågan om dialog och delaktighet i planerings pro-
cesser eller vikt en av att skapa plats er där män niskor 
kan mötas och delta i det socia la livet. Däremot finns 
en stor med ve tenhet om vikten av dessa frågor gene-
rellt i organi sa tionen, varför skill naden mellan alter-
na tiv en bedöms vara marginell. Färre invå nare kan 
också in ne bära att avstånden mellan medborgare och 
besluts fat tare minskar.

Jämlikhet och jämställdhet. Svårigheten att nå större 
arbetsmarknader längre från kommunen konserverar 
obalanserna mel lan olika sektorer i den lokala arbets-
marknaden, och möjligheterna till egen försörj ning 
för kvinnor och för unga, nyanlända och andra som 
behöver få in en fot på arbetsmarknaden.

Barn och unga. Nollalternativet kan på flera sätt med-
föra en lugnare och tryggare uppväxtmiljö sär skilt 

för de yngre barnen. För äldre barn kan svårig heten 
att ta sig längre sträckor på egen hand till exem pel vis 
skola, fritidsaktiviteter och kompisar upp levas som be-
gräns ande. En sämre utbyggnad av gång- och cykel-
banor och kollektivtrafik bidrar till detta. En eventuell 
utveckling mot större social otrygghet kan begränsa 
rörelsefriheten och/eller öka destruktiva mönster. 

Sammanvägd bedömning av sociala 
konsekvenser
Tryggare försörjning och bättre samhällsservice. Plan-
förslagets kraftfulla struktur med tydlig inriktning 
på kollektivtrafikutbyggnad och bebyggelsetillväxt i 
stråk en, bedöms medföra en förstorad arbetsmark-
nad och en tryggare försörjning för människor, inte 
minst för grupper som idag har svårare att hitta arbete 
i kommunen. En tätare och mer uppblandad bebyg-
gelse ökar närheten mellan bostäder och service, kon-
takt ytorna mellan människor och underlättar för fler 
grupper att ta del av samhället. En stabil kom mun-
ekonomi säkrar den den sociala infra strukturen och 
ökar möjligheterna att göra före byg gande och ut veck-
lande insatser för att förbättra hälsa, säkerhet och 
trygghet. Risken för förlust av till ex empel bo stads-
nära grön områden och äldre bebyg gel se miljö er be hö-
ver dock uppmärksammas i den fort satta pla ne ringen. 

Försämrad välfärd men mer samverkan. Nollalterna-
tiv et medför långsiktigt sämre tillgång till arbets plats-
er, social infrastruktur och service, vilket kan ge sämre 
för utsättningar för välbefinnande generellt och för 
vissa befolkningsgrupper specifikt. Medan avfolkning 
och försämrad service hämmar ut vecklingen i vissa 
del ar av kommunen, kan befolkningstillväxt i andra 
delar förbättra förutsättningarna för kommunal och 
kom mersiell service. Svårigheter att behålla en hög 
kom munal välfärdsnivå kan kompenseras av ett större 
per sonligt engagemeng vilket i sin tur stärker sam-
hälls andan lokalt. En svagare bebyggelseutveckling 
kan också bättre tillgång till bostadsnära natur och 
orörda kulturmiljöer och friluftsområden.



229 (260)

DEL 3 
KARTOR OCH 
VÄGLEDNING



230 (260)
Cykelväg i Nittebro i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.
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11. Vägledning för handläggare

11.1 Vägledningens 
användning
Översiktsplanen är principiell 
Vägledingens syfte. I denna vägledning preciseras de 
riktlinjer som föreslås gälla när bygglov, detaljplaner 
och markfrågor prövas vid nybyggnation eller för-
änd rad markanvändning. Syf tet är att förtydliga över-
sikts planens intentioner och förenkla genomförandet i 
enlighet med dessa. Väg ledningen grundar sig på kom-
munens ställnings ta gande om en långsiktigt hållbar 
mark- och vatten använd ning och på lagar och rekom-
men dationer från andra myndigheter.

Ungefärliga gränser. I den kommunövergripande över-
siktsplanen ska grund dragen för användningen av 
kom munens mark- och vattenområden redovisas. Re-
do visningen i över sikts planen är till sin natur över-
sikt lig och principiell, och den mer detaljerade mark-
använd ningen utvecklas sedan suc ces sivt i det fortsatta 
arbe tet med fördjup ning ar av över siktsplanen, pro-
gram studier och detalj planer. Därför medger över sikts-
plan ens kartor inte heller nå gon detaljerad tolk ning av 
före slag na områdes gräns er, utan de behöver tolkas i 
för hål lande till översiktsplanens intentioner. 

Läsanvisning
Kartor och vägledning hör ihop. Vägledningen består 
av tre delar, som var och en mot svarar över sikts plan-
ens tre huvud kartor: 

§	Utvecklingsstrategi - vägledning till karta 1, redo vi-
sar riktlinjer kopplade till kommunens långsiktiga 
in tentioner i grova drag, och de områden, platser 
och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera 
ut veck lings insatserna, se vidare kapitel 2.

§	Användning - vägledning till karta 2, redo vi sar 
rikt linjer kopplade till kommunens intentioner för 
fram tida användning av mark- och vattenområden, 
och till pågående mark- och vattenområden, se vida-
re kapitel 3-8. 

§	Hänsyn - vägledning till karta 3, redo vi sar rikt linjer 
kopplade till hur kommunen avser att ta hänsyn till 
allmänna intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygg-
lagen, och därtill hörande avvägningar och priori te-
ringar mellan allmänna intressen, se vida re kapitel 
3-8.

Riktlinjer. Riktlinjerna i denna vägledning ska använ-
das vid all prövning av bygglov och förhands besked 
utanför detaljplan och som underlag då detaljplaner 
upp rättas. Två slags riktlinjer redovisas till varje karta.  
Båda typerna är lika viktiga att beakta i den fortsatta 
handläggningen: 

§	Generella riktlinjer (G1-G7) är inte bundna till 
ut pekade områden, utan gäller övergripande och i 
före kommande fall för hela kommunen. 

§	Riktlinjer för specifika områden gäller för angivna 
mark- och vattenområden som redovisas i Karta 
1-3. I vägledningen redovisas dessa med samma 
kart  symbol som i kartorna för att det ska vara lät-
tare att hitta vilka bestämmelser som gäller för varje 
redovisat om rå de i kartan. 

Framtida preciseringar
Nyare riktlinjer. När fördjupningar eller tematiska 
tillägg till över sikts planen tas fram kan riktlinjerna 
sam tidigt komma att preciseras geografiskt eller tema-
tiskt och gäller då till sam mans med denna över sikts-
plan, se kapitel 9.3 Ge nomförande och fort satt arbete. 
Formellt gäller se nast antagna över sikts plan framför 
äldre, det vill säga att nya preciseringar och riktlinjer 
står över de äldre. En aktiv översiktsplanering förut-
sätter dock aktuella strategiska underlag, varför de 
nya fördjupningarna eller tematiska tilläggen inte kan 
strida mot inten tion erna i denna översikts plan. Om så 
skulle vara fallet be höver den kom mun över gri pande 
översikts planen istället arbetas om. 

De strategier och inriktningar som formuleras i översiktsplanen ska genomsyra all mark och 
vat ten användning i kommunen. För att tydliggöra vad dessa ställningstaganden innebär i prak
tik en och underlätta handläggningen, sammanställs här de riktlinjer som föreslås gälla för alla 
bygglov, detalj planer och andra mark och vattenärenden som prövas vid ny bygg nation och 
förändrad markanvändning i Hylte kommun. För att riktlinjerna ska vara lätta att följa är de 
direkt kopplade till de tre huvudkartorna för utvecklingsstrategi, användning och hänsyn, som 
finns med i denna handling och som finns tillgängliga på kommunens webbkarta. 
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standard på väg-, banstandard och bytes punkter, se 
kapitel 2.1 avsnitt Transportsamband och kapitel 3.1 
Resor och transporter.

  MINDRE STRÅK

I de mindre stråken ingår såväl övriga regionala stråk 
som lokala stråk. De lokala stråken syftar till att mata 
den snabba kol lektivtrafiken i huvudstråken och de 
mindre re gionala stråken med rese närer från noder, 
länk ade ort er och landsbygd, dels till att länka ort er-
na utan för stråken med service i centralorten och med 
huvud  gods leder. Det är prioriterat att trafike ring an-
pas sas till kollek tiv tra fik en i huvudstråk och övriga 
regio nala stråk lik som till lokala behov. Väg-/ban stan-
dard och prio ritering mellan olika trafik slag kan be hö-
va åt gär das. Se kapitel 2.1 avsnitt Transport sam band 
och ka pi tel 3.1 Resor och transporter. 

  LÄNKSTRÅK

Länkstråk utgör viktiga kopplingar mellan mindre 
ort er utan linjetrafik och bytes punkter för kollek tiv-

11.2 Utvecklingsstrategi - 
vägledning till karta 1
Generella riktlinjer

  G1 LOKALISERING NY BEBYGGELSE 

Lokalisering. Bebyggelseutveckling bör i första hand 
ske så att befintlig bebyggelse i stråkens nod er och 
länk ade orter förstärks, se kapitel 2.1 Struk tur bild. 
Även bebyggelse utanför stråken kan vara ett viktigt 
till skott för kommunens befolkningsutveckling och för 
en levande lands bygd. Bebyggelse längre ifrån stråken 
för stärker kommunikationsstrukturen genom utbygg-
da länkar i struktur bild ens noder. Se även riktlinje G7/
Bul ler och vibra tion er från väg och järn väg i kapitel 
11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3. 

Riktlinjer för specifika områden
Transportsamband

  HUVUDSTRÅK

I huvudstråken prioriteras snabb regional kol lek tiv tra-
fik från punkt till punkt, liksom gods tra fik. Här ska 
effek tiva kom mu ni kationer för resor och trans port er 
kunna ga ran teras, med korta res- och transporttider, 
höga marknadsandelar för kollektivtrafiken och hög 

Figur 11:1. Till detta avsnitt hör Karta 1 – Utvecklingsstrategi, här i förminskad skala. Den fullskaliga kartan finns som bilaga sist i översikts
panen och i en webbkarta. Karta: 20191118, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.
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trafik. Det är därför prioriterat med hög kvalitet på 
bytespunkterna i stråken, liksom hög fram kom lig het 
och trafik säker het för bil och cykel i länkstråket. Se 
kapitel 2.1 av snitt Transportsamband och kapitel 3.1 
Resor och trans porter.

Noder

  NOD MED RESECENTRUM

I Hylte bruk och Torup möts flera olika linjer och ett 
stort antal resenärer byter mel lan olika trafik slag. Här 
behövs bytes punkt er i form av resecentrum med hög 
resenärs ser vice, anslutande gång- och cykelstråk och 
trygg parkering för både cykel och bil. Rese centrum 
bör ligga cent ralt och sam ord nas med övrig samhälls- 
och cent rum utveck ling på orten.  Det är också vik tigt 
att anslutande gång- och cykelstråk håller hög stan-
dard fram till rese centrum, och att det finns trygg par-
ke ring för både cykel och bil. Se kapitel 2.1 avsnitt 
Noder och kapitel 3.1 Res or och trans porter.

  NOD MED BYTESPLATS

Noder med bytesplatser är bytes punkter mel lan olika 
tra fik slag som har en viktig roll för att länka samman 
om givande landsbygd med kollektiv trafik en i stråken. 
De behöver vara attrak tiva och hålla hög standard, 
med till exempel trygg parkering för bil och cykel, säk-
ra över gångs ställen, väder skydd at väntutrymme och i 
möj lig aste mån anslutande cykel vägar. Se kapitel 2.1 
avsnitt Noder och kapitel 3.1 Resor och trans porter.

  NOD MED HÅLLPLATS

Noder med hållplats är platser för av- och påstigning 
till kollek tiv trafik för den näraliggande bebyggelsen. 
Endast fyra sådana noder redo visas i struk turbilden, se 
figur 2:3, men fler finns och kommer fortsättningsvis 
att behövas. Väder skydd och cykel par kering är minsta 
bas standard vid alla håll platser, och anslutande gång- 
och cykelvägar bör successivt byg gas ut och trafik-
säkras. Se kapitel 2.1 avsnitt Nod er och kapitel 3.1 
Resor och transporter. 
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  ORT I STRÅK

Orter i stråk är tätorter, småorter eller mindre orter 
som lig ger i eller inom två kilometer från huvudstråk 
och mindre stråk. Här bör bebyggelsen knytas sam-
man och utspridning av bebyggelse mot ver kas, genom 
att be byg gelse som ligger nära bytes punkter för kol-
lek tiv tra fik komp let te ras och förtätas, och ny be byg-
gel se i första hand lokaliseras dit. Ny bebyggelse bör i 
möj li gaste mån innehålla bo städer och funk tion er för 
behov som komp letterar och för stärker be fint lig be-
byg gelse. Se kapi tel 2.1 avsnitt Be byg gel se och kapitel 
4 Attrak tiva boende- och livs miljöer.
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  LÄNKAD ORT

Länkade orter är småorter och mindre orter utanför 
stråken som är viktiga mål punkterna för an slutning 
till kollek tiv trafik. Här bör bebyggelsen kny tas sam-
man och fort satt ut sprid ning av bebyggelse mot ver kas, 
för att på lång sikt skapa för ut sätt ningar för kol lektiv-
trafik och annan infrastruktur. Ny bebyg gelse bör i 
möj li gas te mån komplettera och för stärka be fint lig be-
byg gel se så att denna innehåller bo städer och funk-
tioner för olika behov. Se kapi tel 2.1 avsnitt Be byg-
gelse och kapitel 4 Attrak tiva boende- och livs miljöer.

  GLES BEBYGGELSE 

Gles bebyggelse är bebyggelse utanför stråk och länk-
ade orter som ligger enskild eller är samlad i mindre 
be byggelse grupper. Till kommande bebyggelse ska i 
förs ta hand bidra till att förstärka befolk nings utveck-
ling, arbetsmarknad, kollektivtrafik och ser vice i kom-
mun en. Se kapi tel 2.1 avsnitt Be byg gel se och kapitel 4 
Att rak tiva boende- och livs miljöer.

Större åtgärder

  INFRASTRUKTURSATSNING

En större prioriterad infrastruktursatsning i ut veck-
lings strategin är Förbifart Torup. Den syftar framför 
allt till för bätt rad trafik sä ker het och miljö i cent rala 
Torup, och är en för ut sätt ning för att kunna ut veck-
la Torup som boen de ort. Satsningen är in de lad i två 
etapper, se kapitel 2.1 av snitt Större åt gärder. Se även 
riktlinje för Utrednings område kom mu ni kation i kapi-
tel 11.3.

  KOLLEKTIVTRAFIKSATSNING

Tre kollektivtrafiksatsningar i form av nya busslinjer 
prioriteras högt i utvecklingsstrategin: linjetrafik Hyl-
te bruk-Torup-Falkenbergs station, som är en mycket 
angelägen länk för att möjlig göra arbets- och stu die-
utbyte med Fal ken berg, Var berg och Stor göte  borg; 
linjetrafik Hyl te bruk-Kinnared-Ullared, viktig för att 
knyta sam man de kompletterande lokala arbets mark-
naderna i Hyltes och Falkenbergs kommuners inland; 
och linje trafik Hyl te bruk-Landeryd, viktig framför allt 
för att öka re sande underlaget på Halm stad-Nässjö-
banan. Se kapi tel 2.1 av snitt Infra struk tur sats ning ar 
och kapitel 3.1 Resor och trans porter.

  KOLLEKTIVTRAFIKOMLÄGGNING

En större kollektivtrafikomläggning är högt priorterad 
i utvecklingsstrategin: överföring av kollektivtrafiken 
från väg till järnväg Hyltebruk-Torup-Halmstad. Att 
investera i den befintliga banan och återinföra person-
trafik är en myck et viktig åtgärd för att korta restider, 
öka marknadsandelar för kollektiv tra fik gen temot bil 
och minska klimat- och miljöpåverkan. Se kapi tel 2.1 
avsnitt Infra struktursatsningar och kapi tel 3.1 Resor 
och transporter.
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genom detalj plan2. I de fall ny be byggelse kan till kom-
ma utan före gå ende prövning i detaljplan, ska loka li-
se rings pröv ning ske utifrån all män lämp lig hets be döm-
ning, i be slut om för hands be sked eller bygg lov. Vid 
loka lise rings pröv ning en ska för utom över sikts planen, 
möj lig heten att lösa tillfart, va tten, avlopp och dag vat-
ten beaktas. Vid pröv ning en ska också bygg nad er nas 
utformning och pla cering med hänsyn till land skaps-
bilden och till kul tur- och natur värdena på plats en 
iakttas, liksom att byggnad erna inte med för fara eller 
olä gen het er för miljön eller män nisk ors hälsa. Pröv-
ning ge nom bygg lov eller för hands be sked kan kom-
ma att kräva så da na ut red ning ar som i annat fall ge-
nom förs i de talj plan, till ex em pel ut red ning av geo-
tek nik, spill- och dagvatten, bul ler, arkeo logi. Be byg-
gel se med upp till fem bo städer bör kunna prö vas 
utan detaljplan i områden som är lämpade för ända-
mål et, och som ligger utanför tät ort er, småorter och 
länk ade orter, men inte inom de talj plan, sam man hål-
len bebyggelse eller LIS-område. Detta för utsätter att 

2 Enligt plan och bygglagen kapitel 2.

11.3 Användning - 
vägledning till karta 2
Generella riktlinjer

  G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING 
             NY BEBYGGELSE 

Område med detaljplan. Prövning av markens lämp-
lighet och regleringen av bebyggelseutformning sker 
i de flesta fall genom de talj plan. Äldre planer, till ex-
empel byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller 
som detaljplaner. Arbete med att ändra eller förnya 
planerna pågår kon ti nuer ligt allt eftersom förändrad 
markanvändning aktua li se ras. Pågående mark an vänd-
ning gäller tills vidare. Om an sökan inkommer om 
bygg lov för åtgärder som är för enliga med gäl lan de 
detalj plan, men som till exempel strider mot översikts-
plan ens intentioner, kan samhälls bygg nads nämnden1 
be sluta om an stånd i upp till två år med avgörandet, 
om arbete med detaljplan påbörjats. 

Prövning utan detaljplan. Ny sammanhängande be-
byg gelse och reglering av befintlig bebyggelse som be-
höver ske i ett sammanhang, ska i första hand prövas 

1 En ligt plan och bygglagen kapitel 9 § 28.

Figur 11:2. Till detta avsnitt hör Karta 2 – Användning, här i förminskad skala. Den fullskaliga kartan finns som bilaga sist i översiktspanen och i 
en webbkarta. Karta: 20190808, Rickard Linder.
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lokaliseringen och ex ploa te ring ens utformning inte i 
övrigt strider mot över sikts plan ens intentioner eller att 
det inte finns andra mot stri diga intressen som krä ver 
detalj plane lägg ning, till ex empel stor efter frågan på 
mark i områ det eller be ty dan de påverkan på omgiv-
ning en. 

Prövning utan bygglov. Viss byggnation kan tillkom-
ma utan bygglovs pröv ning3. Detta gäller till exempel 
så kallade friggebodar och attefallsåtgärder, liksom 
uteplatser och skärm tak inom vissa gränser. För om-
råden inom sam man hål len bebyggelse och i om råden 
utanför detalj plan och sammanhållen be byg gelse finns 
ytterlig are bygg lovs befriade åt gärder, se G2/Område 
med sam man hål len bebyggelse och G2/Område utan-
för sammanhållen be byggelse nedan. En åtgärd som 
inte behöver lov kan ändå vara anmälningspliktig en-
ligt plan- och bygg lag en. Exempel på sådana åtgärd-
er är installation av eld städer, rivning, bort tagande av 
hela eller delar av en byggnad, vissa atte falls åtgärder 
eller annat som an ges i plan- och bygglagen. Det finns 
även bestämmelser om krav på mark lov, rivningslov 
med mera. En lov- eller anmäl nings plik tig åtgärd får 
inte påbörjas innan samhälls bygg nads nämnden gett 
startbesked. Utanför detaljplanerat om rå de krävs det 
inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, 
skogsbruk eller annan liknande näring. Där emot krävs 
bygglov om byggnaden tas i anspråk eller inreds för 
ett väsentligt annat ändamål.

Område med sammanhållen bebyggelse. För områden 
inom sammanhållen bebyggelse (tidigare samlad be-
byggelse) krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad 
och annan änd ring av en bygg nad4. Inom sam man hål-
len be byg gel se men utanför område som om fattas av 
de talj plan krävs inte bygglov för en- och två bostads-
hus för änd ring av byggnadens färg, fasad beklädnad 
eller tak täck ningsmaterial eller för en ekonomi bygg-
nad för jord- el ler skogsbruk. Bygg lovs befriade åt gärd-
er kan vara an mäl nings plikt iga. Man får ansöka om 
bygg lov för bygg lovs befriad åt gärd om så önskas. Se 
även G2/Pröv ning utan bygg lov ovan. Samman hållen 
be byggelse definieras som en samling bygg nads verk 
som inte enbart består av an lägg ningar, och där de be-
bygg da tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs en-
dast av väg, park mark eller dylikt5. Vad som räknas 
som en samling bygg nadsverk be döms från fall till fall, 
men ut gångs punkt en är 10-20 hus inklusive komp le-
ment bygg nad er med mera. Även om rå den ner till tre 
byggnader på två tomter kan räknas som sam man-
hål len bebyg gel se om miljön är känslig, till exempel 
utpekad i kul tur mil jö program. Sam man hål len be byg-
gelse kan även vara om råden med särskilt stort be byg-
gel setryck eller i sär skilt behov av ge men sam ma an-
lägg ningar. I Hylte kommun be döms samt liga utpe ka-
de noder och länkade orter in gå i sam man hållen be-
byg gelse, liksom om råden som pekats ut som samlad 
bebyggelse enligt äldre plan- och bygg lagen. Även and-

3 Enligt plan och bygglagen kapitel 9 § 37.
4 Enligt plan och bygg lagen kapitel 9 § 2.
5 Enligt plan och bygg lag en kapitel 1 § 4.

ra områden kan ingå och den exak ta av gräns ning en 
bedöms från fall till fall enligt ovan stå ende rikt linje. 

Område utanför sammanhållen bebyggelse. Vissa lätt-
nad er i bygg lovs plikt en medges6 för bebyggda en- och 
två bo stads fastigheter som ligger utanför detaljplan 
och sam man hållen bebyg gel se. I sådana områden får 
mindre om bygg nad er, mindre till bygg nader och kom-
ple ment bygg nad er i omedelbar när het till bostads huset 
till en- och två bostadshus upp föras utan bygg lov. Åt-
gärd en får inte göras närmare fastighetsgränsen än 
4,5 meter utan grannes medgivande. Se även Pröv ning 
utan bygg lov ovan.  

Bebyggelsefritt område väg. För objekt som inte ligger 
inom detaljplan och som inte kräver bygglov, är enligt 
väglagen alla byggnader eller andra anordningar för-
bjudna utan till stånd från länsstyrelsen, inom tolv 
met er från väg om råde utefter allmänna vägar. För väg 
26 och väg 150 gäller ett motsvarande avstånd om 30 
meter. Även in om detalj plan eller vid bygglov bör ett 
skydds av stånd säker ställas av trafiksäkerhetsskäl, ex-
em pelvis genom att det avsätts som naturmark. Se ka-
pi tel 8.3 Tekniska olycksrisker och 3.1 Resor och 
trans porter. Se även riktlinje Bedömnings zon far ligt 
gods och G7/Buller och vibra tion er från väg och järn-
väg i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3. 

Bebyggelsefritt område järnväg. Ny bebyggelse bör 
inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnväg, 
räknat från spårmitt på när maste spår. Verksamhet 
som inte är störningskänslig och där människor endast 
tillfälligtvis vistas, till ex em pel parkering, garage och 
förråd, kan dock finnas in om 30 meter från spårmitt. 
Vid lokalisering av be byg gelse eller verksamhet som 
innebär att obevakad plan kors ning behöver användas, 
bör annan lokali se ring eller vägomläggning/kors nings-
om bygg nad övervägas. Samråd ska ske med Trafik-
verket. Se kapitel 8.3 Tekniska olycksrisker och 3.1 
Re sor och trans porter. Se även riktlinje Be döm nings-
zon far ligt gods, G7/Buller och vibra tion er från väg 
och järn väg, G7/El sä ker het järnväg och G7/Be döm-
nings zon järn väg i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led ning 
till karta 3. 

  G3 BEBYGGELSEMILJÖNS KVALITETER

Socialt perspektiv. De sociala aspekterna bör tas in i 
pla ne ringens tidiga skeden genom till exempel aktiv 
samverkan med andra förvaltningar, utvecklad dialog 
med olika invå nargrupper, under sök ningar som speg-
lar vad olika grupper upplever som kvaliteter och bris-
ter i den fysiska miljön, liksom statis tik och andra un-
der lag uppdelade på kön, ålder, bakgrund med mera. 
Hälsa och välfärd i vid bemär kel se ska upp märksam-
mas. Användning av sociala konse kvens ana lys er 
(SKA) och barn kon se kvens ana lys er (BKA) bör över vä-
gas vid all planering7 och inför beslut om inves te ring-
ar i fysisk miljö, om det inte är uppenbart onö digt. Se 

6 Enligt plan och bygg lagen kapitel 9 § 6.
7 Till exempel när planprogram, detalj planer, cykel planer och andra planer 
och program tas fram.
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ka pi tel 4.1 Människor och livs mil jö, 8.4 So ciala risker 
och 10.5 Sociala konsek vens er.

Dialog och delaktighet. Samhällsbyggande ska möj lig-
göra för alla människor att få vara delaktiga i och på-
verka de frågor man känner sig berörd av, inte minst 
barn och unga. Alla män niskors röster är viktiga men 
grupper som inte själv mant gör sig hörda kan sär skilt 
behöva upp märk sam mas vid planering och byg gande. 
Se ka pi tel 4.1 Människor och livs mil jö, 8.4 So ciala 
risker och 10.5 So cia la konsek vens er.

Mötesplatser, trygghet och identitet. Människors be-
hov av trygga offentliga miljöer med hög kvalitet bör 
upp märk sam mas vid planering och byggande, liksom 
be hov et av till gängliga och mång sidiga mötes platser 
där spontana och planerade mö ten och akti vi teter 
kan äga rum. Bygg om möjligt bort barriärer och län-
ka sam man oli ka delar av tät orterna med varandra, 
och ar be ta med att utveckla den lokala stoltheten och 
iden ti tet en. Se ka pi tel 4.1 Människor och livs mil jö, 8.4 
So cia la risker och 10.5 So cia la kon sek vens er.

Människors olika behov. Planering och byggande ska 
verka för allas lika möjligheter och ta hänsyn till att 
människor är olika och har olika behov. Använd barn- 
och jämställdhetsperspektiv i planeringen och ana ly-
sera olika gruppers behov och önskemål vid ställ nings-
tagande i samband med till exempel program och de-
talj planer. Be byggelse ska i möj li gaste mån funk tions-
blandas och sammanlänkas på ett bra sätt med om-
gi van de be byg gelse och platser för möten och re krea-
tion. Se vida re ka pi tel 4.1 Människor och livs miljö, 
8.4 So cia la risker och 10.5 So ciala kon sek vens er.

Fysisk tillgänglighet. Bebyggelse och bebyggelsemiljö 
ska utformas med god tillgänglighet. Kraven på fysisk 
till gäng lig het till bygg nader, anlägg ningar, tomtmark 
och offentliga platser regleras i plan- och bygglagen. 
Gator, torg och parker ska ut for mas så att tillgängl ig-
heten, trygg heten och säker heten är god. Markbelägg-
ning, väghållning och skyltning bör utformas så att 
fram kom ligheten underlättas. Se ka pi tel 4.1 Människ-
or och livs miljö, 8.4 So ciala risker och 10.5 Socia la 
kon sek vens er.

Grönområden. Tillgång till grön- och rekrea tions om-
råden av god kvalitet i bostädernas närhet bör säkras 
vid pla ne ring och utbyggnad av nya områden. Värde-
fulla grön om rå den bör behållas och utvecklas, och 
bort tag na vär den kompenseras så att kvaliteterna be-
hålls. Mång funk tionella ytor som bidrar till olika eko-
sys tem tjänst er bör uppmärksammas och utvecklas. Ny 
be byggelse som bryter sammanhängande gröna stråk 
bör i möjligaste mån und vikas. Se kapi tel 7.3 Grön-
struk tur och rekrea tion.

Centrumområden är primära områden för shopping, 
dag ligvaruhandel och annan service i Hyltebruk, To-
rup och Unnaryd. I cent rum områdena ska småskalig 
handels- och service verk sam het som inte är störande 
för omgivningen priori teras. All utveckling av handel 
och service i centrumområdena är positiv, och nya 
små skaliga verk samheter som inte är störande för om-

giv ningen ska i första hand lokaliseras hit. Åtgärder 
för att utveckla gatu- och torg miljöer är priorite rade. 
Nya ytor för shopping, service och be söks intensiva 
verk samheter bör i första hand till kom ma genom för-
tät ning av centrumområdet. Bygg nad er, verk samheter 
eller anläggningar som kan för hindra före slagen tät 
cent rum utveckling bör inte tillå tas inom eller i an slut-
ning till områdena. Se kapitel 5.2 Handel och service.

Riktlinjer för specifika områden
Områdesanvändning

  UTREDNINGSOMRÅDE BOSTÄDER OCH 
            BLANDAD BEBYGGELSE 

Utredningsområden för bostäder och blandad bebyg-
gel se är framtida områden för bostäder med inslag 
av grönytor, vägar, verksamheter, handel, service och 
and ra anläggningar som inte är stö ran de för om giv-
ning en eller medför stora trafik mängder, se kapi tel 
4.3 Bo stadsutveckling. Områdena bör tas i anspråk 
först med den del som lig ger bäst till i förhållande till 
kollektivtrafik och ser vi ce. De ska användas yteffek-
tivt, andelen hård gjorda ytor minimeras, dagvatten 
om händertas lokalt och till gång till goda grön- och 
rek rea tions kvaliteter nära bo städer säkras. Ny be byg-
gelse prövas med de taljplan. Ingen ny bebyggelse som 
kan antas för hindra fram tida mark an vänd ning bör 
tillåtas inom eller i direkt anslutning till om rå dena. 

  BOSTÄDER OCH BLANDAD BEBYGGELSE
            BEFINTLIG

Bostäder och blandad bebyggelse är områden för bo-
städer med inslag av verksamheter och service med 
liten eller ingen omgivnings på ver kan. Om rådena bör 
om möjligt förtätas genom kompletterande be byg-
gelse, se kapi tel 4.3 Bostadsutveckling. För den be fint-
liga bebyggelsen gäller att för ändrad mark an vänd ning 
i de flesta fall ska föregås av pröv ning i detaljplan8. 

  LIS 132 LANDSBYGDSUTVECKLING
            I STRANDNÄRA LÄGE

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är områden där tillkomst av bostäder och/eller verk-
sam heter kan dispensprövas. För att lättna der i strand-
skyddet ska kunna medges krävs att strand skyddets 
syften fortsatt är tillgodosedda, till exempel ska all-
män hetens tillträde till stranden säkerställas. Fortsatt 
utredning i samband med planläggning eller med loka-
li se ringsprövning i förhandsbesked eller bygglov kan 
visa att det är olämpligt att be bygga delar av ett LIS-
område. Utformning och place ring av be byg  gelsen 
bör utgå från respektive områdes specifika karaktär 
och fornlämningsmiljö för LIS-om rå den som ligger i 
områ den med höga kultur miljö värden. Ny bebyggelse 
bör i första hand anslutas till kom mu nal vatten- och 
avloppsanläggning, i andra hand till annan form av 
gemen sam anläggning. Inventering av natur värden 
bör utföras i ett tidigt skede i detalj plane processen så 

8 Undantag, se plan och bygglagen kapitel 9 § 31c.
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att bebyggelsen kan anpassas till be fintliga värden. 
Hänsyn ska också tas till vatten skydds områden och 
andra allmänna intressen i enlig het med avvägning-
arna i översiktsplanen liksom om rå des beskriv ningar 
för LIS 1-23 i LIS-planen9 eller för LIS 24-32 i kapitel 
4.2. Fördjupade utredningar kan komma att krävas. 
Byggnation i LIS-områden får inte orsaka grum ling 
och/eller utsläpp av föroreningar till vatten dragen. Se 
kapitel 4.2 Attrak tivt boende.

  UTREDNINGSOMRÅDE STÖRANDE
            VERKSAMHETER

Utredningsområden för störande verksamheter är om-
råden avsedda för verk sam heter med om giv nings på-
ver kan. Områ den som ock så är Ut red nings område för 
volym han del ska i första hand pri oriteras för vo lym-
handel, se riktlinje Utred ningsområde vo lym han del 
nedan. Verk samheter som endast har liten om giv nings-
på ver kan och är möjlig att lokalisera i närheten av bo-
städ er ska i första hand lokaliseras till så dana lägen. 
Om rå dena bör an vändas med hög yteffek tivitet, an del-
en hård gjorda ytor mini meras och dag vat ten för drö-
jas och om hän der tas på lämpligt sätt. Ut red nings om-
rå dena behöver studeras vidare och preciseras i fort-
satt planarbete, bland annat frågan om utbygg nad av 
infra struktur. På gående mark använd ning gäller tills 
vida re. Ingen ny bebyg gelse eller nya an lägg ningar 
som kan antas för hindra före sla gen fram tida mark an-
vänd ning bör tillåtas inom eller i an slut ning till om rå-
de na. Skydds av stånd kan be höva över vägas. Se kapitel 
5.1 Verk sam hets utveck ling.

  VERKSAMHETSOMRÅDE BEFINTLIGT

Befintliga verksamhetsområden är områden där verk-
sam heter med omgiv nings på ver kan får tillkomma. 
Verk samheter som har liten om giv ningspåverkan och 
är möjlig att lokalisera inom eller i närheten av bo-
städer ska i första hand lokaliseras till centrum områ-
den eller områden för bostäder och blandad bebyg-
gelse. Områdena bör användas med hög yt effek tivitet, 
an delen hård gjorda ytor minimeras och dag vat ten för-
drö jas och omhändertas på lämpligt sätt. Fast lagda 
skydds avstånd ska beaktas. Se kapitel 5.1 Verk sam-
hets utveckling.

  UTREDNINGSOMRÅDE VOLYMHANDEL 

Utredningsområden för volymhandel är om rå den för 
sällanköpsvaruhandel av skrym man de varor eller en 
kombination av shopping och skrym mande va ror. De 
ligger i halvexterna lägen vid in fart er från väg 26 till 
Torup och Hyltebruk som ock så går att för sör ja med 
cykel och kollektivtrafik. Områdena sam man faller 
med utredningsområden för störande verk sam heter. I 
dessa områden ska i första hand pub lika verksamheter 
för volymhandel och liknande prioriteras. Se kapitel 
5.2 Handel och service.

9 Hylte kommun 2012a.

  VK 13 UTREDNINGSOMRÅDE
            TILLSTÅNDSPLIKTIG VINDKRAFT

Utredningsområden för tillståndspliktig vindkraft är 
områden där kom mun en ser positivt på prövning av 
till stånds pliktig vind kraft, och kan för vän tas tillstyrka 
vind krafts anlägg ning ar om till stånds pröv ningen i öv-
rigt visar att så är lämpligt. Se även riktlinje Olämpligt 
område för vindkraft i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led-
ning till karta 3 och ka pitel 6.1 avsnitt Vind kraft.

  UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA 
             MATERIALFÖRSÖRJNING 

Om rå de kring pågående materialtäkt som inte ligger 
i en grusförekomst inom utred nings om råde för fram-
tida vattenförsörjning, och som där ige nom är av po-
ten tiellt intresse för den lo ka la eller re gionala mate ri-
al försörjningen även i fram tiden. I övrigt se Område 
mate rial försörjning befintligt.

  MATERIALFÖRSÖRJNING BEFINTLIG

Om rå de där hän syn ska tas och skydds avstånd hållas 
till pågående materialtäkt. Åtgärder som kan för hind-
ra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mi ne ral-
resurserna får inte genom föras. Skyddsavstånd från 
materialtäkt ska tillämpas och anpassas efter lokala 
för hållanden, med utgångs punkt från ett gene rellt 
skydds avstånd på 500 meter.10 Detta område ingår 
ock så i Bedömningszon verksamhetsbuller, se kapitel 
11.4. Hän syn ska också tas till riktvärden för trafik-
buller vid byggnation i anslutning till väg för material-
trans porter. Se kapi tel 6.2 avsnitt Material försörjning.

  UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA DEPONI

Alternativa om råden för en eventuell framtida deponi 
av avfall från enskilda verk sam heter i kommunen. Om 
behov uppstår får fortsatt utredning avgöra vilken pla-
cering som är lämpligast. Se kapitel 6.3 Tek nisk för-
sörj ning. 

  DEPONI BEFINTLIG

Område för aktiv deponi. Inom ett område på 500 
meter från område för de poni bör grävning, schakt-
ning och grund vatten uttag und vikas, enligt an lägg -
ning ens kon cession. Träd av verk ning i deponins när-
område får inte ske utan läns sty rel sens med givan de. 
Ny bebyg gelse bör inte till komma när mare deponi-
området än 500 meter. Se kapitel 6.3 Tek nisk för sörj-
ning. För ned lagd de poni, se även riktlinje Nedlagd 
deponi i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3 
och kapitel 8.2 Miljö risker.

  AVFALLSHANTERING BEFINTLIG 

Befintlig avfallshantering är ett om råde som an vänds 
som återvin ningscentral för mellanlagring av farligt 

10 Boverket 2004a.
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avfall eller som miljöstation för sortering av avfall. 
Inom 200 meter från anlägg ningar som mellan lagrar 
farligt avfall (återvinnings central) och 50 meter från 
miljö station, ska buller påverkan från materialhante-
ring och trans porter upp märk sammas. Dessa områden 
ingår också i Bedömningszon verksamhetsbuller, se 
kapitel 11.4. Hänsyn - väg ledning till karta 3. Hur 
stor bul ler påverkan blir beror på för ut sättning arna på 
platsen. Om buller skydd i form av plank eller vegeta-
tion an vänds och bullerutredning visar att så är lämp-
ligt, kan avståndet till bostäder och annan buller-
känslig verk samhet minskas. Se kapitel 6.3 Tek nisk 
för sörj ning. 

Transportsystem

  NATIONELLT PRIORITERAD VÄG

Nationellt prioriterade vägar är vägar som är viktiga 
för natio nell och regional tillgänglighet. Vägarna 26 
och 150 ingår i det nationellt prioriterade vägnätet, se 
kapitel 3.1 avsnitt Bilresor. Se även riktlinje G2/Be-
byggelsefritt område väg och Bedömningszon farligt 
gods i kapitel 11.4 Hänsyn - väg ledning till karta 3. 

  LOKALT PRIORITERAD VÄG GODS OCH 
            PERSONTRAFIK 

Lokalt prioriterade vägar för gods- och persontrafik är 
vägar som är av väsentligt allmänt intresse för den lo-
kala tillgänglighet en för godstransporter och för per-
sonresor. I det prioriterade vägnätet är det särskilt vik-
tigt att vägarna håller hög standard med avse ende på 
framkomlighet och trafiksäkerhet för olika trafikslag. 
Då dessa vägar är prioriterade för både gods- och per-
sontrafik kan åtgärder behöva göras för att öka fram-
komlighet och trafiksäkerhet, liksom prioriteringar 
mellan trafikslag. Kollektivtrafik och godstransporter 
har här högst prioritet. Se kapitel 3.1 avsnitt Gods-
transporter, riktlinje G2/Bebyggelsefritt område väg 
och Bedömningszon farligt gods i kapitel 11.4 Hänsyn 
- vägledning till karta 3. 

  LOKALT PRIORITERAD VÄG 
            PERSONTRAFIK

Lokalt prioriterade vägar för persontrafik är vägar 
som är av väsentligt allmänt intresse för den lokala 
tillgängligheten för personresor. I det prioriterade väg-
nätet är det särskilt viktigt att vägarna håller hög stan-
dard med avseende på framkomlighet och trafiksäker-
het för olika trafikslag. Se kapitel 3.1 avsnitt Bilresor. 
Se även riktlinje G2/Bebyggelsefritt område väg. 

  LOKALT PRIORITERAD JÄRNVÄG 
            PERSONTRAFIK

Järnvägen är av väsentligt allmänt intresse för den lo-
kala tillgängligheten för personresor framför allt för 
längre resor. Gemensamma satsningar bör göras för 

att föra över persontrafik till banan, öka resandeun-
derlag och höja banstandard. Se kapitel 3.1 avsnitt 
Tågtrafik. Se även riktlinje G2/Bebyggelsefritt områ-
de järnväg. 

  UTREDNINGSOMRÅDE KOMMUNIKATION

Utredningsområden för kommunikation är områden 
som reserverats för större infrastruktur anläggningar. 
Det gäller Förbifart Torup etapp 1 och 2 som är en 
prioriterad infrastruktursatsning inom planperioden, 
se kapitel 2.1 av snitt Stör re åt gärder och 3.1 avsnitt 
Godstransporter. Inom eller i an slutning till utred-
nings område får åtgärder inte vidtas som kan begrän-
sa tillkomsten av anläggningarna eller äventyra dess 
framtida funktion. Förbifart Torup redo visas också 
som Infrastruktursatsning, se kapitel 11.4 Hänsyn - 
vägledning till karta 3.

  HUVUDLINJE KOLLEKTIVTRAFIK

Förslag på befintliga och framtida huvudlinjer för 
kollektivtrafik som föreslås i utvecklingsstrategin, se 
figur 2:3 och kapitel 2.1 avsnitt Transportsamband 
och Större åtgärder. Se även riktlinjer Kollektivtrafik-
satsning och Kollektivtrafikomläggning i kapitel 11.2 
Vägledning till karta 1. För alla kollektivtrafiklinjer 
gäller att planering och byggande ska stödja lokalise-
ring av bostäder, verksamheter och service som för-
stärker resandeunderlagen och tillgång till kollektiv-
trafik. Vidare ska trafiksäkerhet och framkomlighet 
prioriteras i form av exempelvis gena vägar för kollek-
tivtrafiken i centrala delar av berörda tätorter. Se kapi-
tel 3.1 avsnitt Kollektivresor. 

  ÖVRIG LINJE KOLLEKTIVTRAFIK

Förslag på övriga befintliga och framtida linjer för 
kollektivtrafik är linjer med kompletteringstrafik som 
föreslås i utvecklingsstrategin, se kapitel 2.1 avsnitt 
Större åtgärder och riktlinje Kollektivtrafiksatsning i 
kapitel 11.2 Vägledning till karta 1. För alla kollektiv-
trafiklinjer gäller att planering och byggande ska stöd-
ja lokalisering av bostäder, verksamheter och service 
som förstärker resandeunderlagen och tillgång till kol-
lektivtrafik. Vidare ska trafiksäkerhet och framkom-
lighet prioriteras i form av exempelvis gena vägar för 
kollektivtrafiken i centrala delar av berörda tätorter. 
Se kapitel 3.1 avsnitt Kollektivresor.  

  UTREDNINGSOMRÅDE HUVUDCYKELLED 

Huvudcykelleder är planerade cykelleder för snabb 
cykeltrafik mellan kommunens tätorter, och till viktiga 
bytespunkter i stråkens noder. Vid planering och byg-
gande ska hänsyn tas till framkomlighet och trafik-
säkerhet på huvudcykellederna, bland annat ska nya 
utfarter i möjligaste mån undvikas. Se kapitel 3.1 av-
snitt Gång- och cykelresor.
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Figur 11:3. Till kapitel 11.4 hör Karta 3 – Hänsyn som indelats i två kartor, dels Karta 3A ovan, dels karta 3B till höger, här i förminskad skala. 
De fullskaliga kartorna finns som bilaga sist i översiktspanen och i en webbkarta. Karta: 20191024, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.

utvecklas. I de fall kommunens mark innehåller sär-
skilt värdefull natur bör bildande av kommunala 
naturreservat över vägas. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och 
friluftsliv

Miljökvalitetsnormer. Gällande miljökvalitetsnormer 
ska be aktas vid all samhällsplanering, så att de inte 
över skrids. För närvarande finns miljö kva li tets normer 
för utom hus luft, för bul ler, för vatten samt för fisk- 
och mussel vat ten. Se ka pi tel 5.4 avsnitt Vattenbruk 
och fiske, 6.2 avsnitt Vatten för sörj ning, 8.1 avsnitt 
Luft en och 10.2 avsnitt Miljö kva litets normer. 

Strandskyddsområde. Sjöar och vattendrag omfattas 
av bestämmelser om strandskydd, vilket omfattar vat-
ten- och land om rå den enligt av länsstyrelsen särskilt 
beslutade av gr änsni ngar, se karta i fi gur 4:7. För dis-
pens krävs särskilda skäl enligt miljö balken2. Se kapi-
tel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv, 4.2 avsnitt Lands-
bygds ut veck ling i strandnära läge och 9.1 Riks intres-
sen.  

2 Kapitel 7 § 18 cd.

11.4 Hänsyn - vägledning 
till karta 3
Generella riktlinjer

  G4 NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN 

Naturmiljö. För all byggnation och andra åtgärder 
gäller hänsynsreglerna i miljöbalken1, det vill säga att 
alla som be dri ver verksamhet eller gör åt gärd er ska 
förebygga, hindra eller motverka att verk samheten el-
ler åtgärden medför skada eller olä gen het för miljön. 
Lokali se ring ska väljas med hänsyn till att ända målet 
ska kunna upp nås med minsta intrång och olägenhet 
för miljön. Hänsyn bör särskilt tas till land skapets våt-
marker så att omfattning och betingelser för dessa 
inte försämras. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och frilufts-
liv, och riktlinjer Ekologiskt särskilt känsligt område, 
Utredningsområde särskilt värdefull naturmiljö, Riks-
intresse naturvård, Riksintresse Natura 2000, Riksin-
tresse skyddade vattendrag, Naturreservat, Naturmin-
ne och Djurskyddsområde nedan. 

Kommunal mark. Skogs- och naturmark som kom-
munen äger ska skötas och underhållas så att värden 
för rekreation och biologisk mångfald bevaras och 

1 Kapitel 2.
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Fornlämning. Fasta fornlämningar får inte förändras, 
skadas eller bort föras utan till stånd från läns styrel-
sen5. Detta gäller även fornlämningar som påträffas 
men ännu inte är kända. I sam band med att för änd-
ring ar av mark användningen pla neras kan arkeologisk 
utredning komma att krävas. Forn läm ningar bör be-
aktas i tidiga skeden av plane ring och byg gan de. Den 
som avser att upp föra en bygg nad eller en an läggning 
eller genom föra ett annat arbetsföretag bör där för 
alltid i god tid kontakta läns styrelsen för att hämta in-
formation om even tuel la forn läm ningar. Läns styrelsen 
beslutar om vilka under sök nings åt gärd er som behöver 
göras, samt om skydds av stånd runt och eventuellt 
borttagande av forn läm ning ar. Forn läm ningar i vatten 
är skyddade på sam ma sätt som på land. Re gister över 
samtliga kända forn läm ning ar finns i Riksantikvarie-
ämbetets forn min nes regis ter. Se ka pi tel 7.1 Kultur-
miljö. 

Byggnadsminne. Särskilt värdefulla byggnader, bygg-
nads miljöer, parker eller trädgårdar kan skyddas som 
byggnadsminne. Bygg nads minnen får inte ändras el ler 
byggas om utan läns styrelsens tillstånd och ska under-
hållas och vår das enligt sär skilda skötsel före skrifter. 
För teck ning över samtliga byggnads min nen finns i 
riks antik va rie ämbetets bebyggelse register. Se ka pi tel 
7.1 Kul tur miljö. 

5 Enligt kapitel 2 i kulturmiljö lagen.

Landskapsvärden. Hänsyn ska tas till om givande land-
skap vid lokalisering och utformning av nya bygg nad-
er och anläggningar, både inne i ort erna och på lands-
bygden. Olika land skap har olika tålighet för för änd-
ringar beroende på skala och kom plexitet, på be fint li-
ga värden och på hur be byg gelsen ser ut idag, se ka pi-
tel 7.2 Land skaps värden.

Varsamhet. För all bebyggelse gäller var sam hets be-
stäm melserna i plan- och bygglagen3, det vill säga att 
änd ring av bygg nad ska utföras varsamt så att bygg-
nad  ens karak tärs drag beaktas och dess kulturvärden 
tas till vara, ett ansvar som delas såväl av enskilda 
som av myn dig het er. Med kulturvärden avses bebyg-
gel sens karak tärs drag, jäm te byggnadstekniska, histo-
riska, kul tur histo ris ka, miljömässiga och konstnärliga 
värden. Se ka pi tel 7.1 Kulturmiljö.

Förvanskningsförbud. För sär skilt vär de ful la bygg-
nad er gäller förbud mot för vansk ning ar4. Till sådana 
byggnader hör i allmänhet byggnader som iden tifierats 
i den halländska bebyg gel se inventeringen som klass A 
eller B. Sär skilt värdefulla bygg nader bör förses med 
relevant skydd vid detalj plane läggning. Se kapitel 7.1 
Kulturmiljö, och riktlinjer Riksintresse för kulturmiljö, 
och Områ de med sär skilt värde full kulturmiljö.

3 Kapitel 8 § 17.
4 En ligt plan och bygglagen kapitel 8 § 13.

Figur 11:4. Till kapitel 11.4 hör Karta 3 – Hänsyn som indelats i två kartor, dels Karta 3A till vänster, dels karta 3B ovan, här i förminskad skala. 
De fullskaliga kartorna finns som bilaga sist i översiktspanen och i en webbkarta. Karta: 20191111, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.
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Kyrkligt kultur min ne ska vårdas och un der hållas så 
att dess kultur his to ris ka värde inte mins kas och ut se-
ende och karak tär inte för vans kas. Kyrko bygg nader, 
kyrkotomter och begravningsplatser uppförda före 
1940 är skyddade som kyrkliga kultur minnen och får 
inte ändras utan tillstånd från läns sty rel sen. Det sam-
ma gäller även för vissa särskilt ut pe kade kyr kor och 
be grav ningsplatser uppförda efter 1940. Till stånds-
plikt en omfattar även kyrkornas inte riör er och kyrk li-
ga inventarier. Se ka pi tel 7.1 Kultur miljö. 

  G5 AREELLA NÄRINGAR

Skogsmark. Om råde med skogsmark är skog som an-
vänds för pro duk tion av rå varor till trä, papper, ener gi 
och andra biobaserade pro dukt er och/eller har andra 
värden. Ny be byggelse och nya an lägg ningar ska und-
vi kas på skogsmark med höga natur-, kultur- och fri-
lufts värden, liksom åt gärd er som påtag ligt kan försvå-
ra ett rationellt skogs bruk. Vid pröv ning av ny bebyg-
gelse på skogs mark ska na tur- och re krea tions vär den 
be aktas, se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv, lik-
som möjlighet till rationell skogsskötsel. Om ny sam-
man hållen be byg gelse eller andra åt gärder över vägs på 
skogs  mark, ska av väg ning en mot alter na tiva loka li se-
ring ar ske, och ex ploate ring ens på ver kan på skogliga 
natur värden eller möjligheten att bedriva ett rationellt 
skogs bruk redo visas i de detalj planer där detta kan bli 
aktuellt. Se ka pi tel 5.4 Areella näringar. 

  G6 VATTENHANTERING

Vattenkvalitet. Utsläpp, avlopp eller dagvatten avrin-
ning till följd av ny bebyggelse och andra åtgärder får 
aldrig påverka vattenstatusen negativt i någon sjö, vat-
ten drag eller grundvattenförekomst. Se även kapitel 
8.5 avsnitt Vatten för sörjning. 

Enskilda VAanläggningar. Utsläpp av avloppsvatten 
räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 
Hu vudregeln är därför att tillkommande bebyg gelse 
ansluts till kommunal vatten- och avlopps an läggning. 
I de fall lokaliseringsprövning i ett område där kom-
munalt VA saknas mynnar ut i ett posi tivt för hands-
besked, ska enskild vatten- och av lopps an lägg ning 
utföras efter an visningar i beslut från sam bygg nads-
nämnd en. Se kapitel 6.3 Teknisk för sörj ning och 8.1 
Miljö risker.

Dagvattenhantering. Dagvatten tas om hand lokalt 
och fördröjs på den egna fastig heten genom infiltra-
tion, stenkista och/eller annan lämplig lösning. Brädd-
avlopp ska anordnas för att säkerställa att egna och 
an gräns ande fastigheter inte skadas av dag vatten. 
Efter som dag vatten kan ge upphov till över sväm ningar 
ska dag vat tenutredning alltid tas fram, och hantering 
och ans var redovisas tydligt vid detalj planering och 
bygg lovs prövning, om detta inte är uppen bart onö-
digt. Se kapi tel 6.3 avsnitt Dag vatten och 8.2 Kli mat-
risker. 

Hårdgjorda ytor. Andelen hårdgjord yta ska begränsas 
för att underlätta för nederbörd att infiltrera marken 

och förebygga översvämning och förorenings sprid-
ning. Med hårdgjord yta avses den samlade ytan tak, 
kör yta, parkering eller gårdsyta som inte släpper ige-
nom vatten. Istället för tät asfalt kan olika typer av 
vatten genomsläpplig beläggning väljas, t.ex. grus, 
hålsten, marksten med genom släppliga fogar, genom-
släpp lig asfalt och genom släpp lig betong. Andel ge-
nom släpplig markyta samt krav på marklov för åt-
gärd er som försämrar mark ens ge nom släpplighet bör 
vidare regleras i detaljplan. 

  G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Djurhållning. Vid planering och prövning av bygglov 
ska avstånd mellan bostadsbebyggelse och djur an lägg-
ningar användas enligt Boverkets riktlinjer eller mot-
sva rande. Se ka pi tel 8.1 Miljörisker.

Buller och vibrationer från väg och järnväg. Som hu-
vud regel gäller att en god ljudmiljö ska eftersträvas 
och att gällande rikt värden för buller och vibrationer 
inte får överskridas vid ut byggnad av bostäder och 
andra bullerkänsliga miljöer. I vissa fall kan det dock 
vara moti ve rat att använ da avstegs regler. Detta gäller 
främst i hållplatsnära lägen längs huvud linje för kol-
lek tiv trafik. Med håll plats nära läge avses områden 
inom cirka 300 meter fågel väg en eller 400 meter gång-
vägen. I första hand ska andra åt gärd er vidtas för att 
nå så låga bul ler ni våer som möj ligt, och avsteg endast 
prö vas i un dan tags fall. Eventuella avsteg ska tydligt 
moti ve ras, och plan be stämmelse om bullerdämpning 
och/eller kom pen sa tions åtgärder föras in i detaljplan. 
Vid be hov bör bul ler- och vibrationsmätningar göras 
vid bygg lovs pröv ning och detaljplanering. Se kapitel 
8.1 Miljö risker, 8.3 Tek niska olycks risker och 3.1 Res-
or och trans porter. Se även riktlinjer Be döm nings zon 
trafikbuller och Be döm nings zon farligt gods nedan 
och G2/Be byg gelse fritt avstånd väg i kapitel 11.2. 

Övrigt buller. Högsta tillåtna bullernivåer från indust-
ri anläggningar, materialtäkter och andra bullrande 
verk sam heter är reglerade i miljötillstånd för res pek ti-
ve verk sam het. Vilka restriktioner och skydds avstånd 
som krävs utreds i samband med planläggning eller 
bygg lovs pröv ning i anslutning till bullrande verk sam-
het er. 

Luftkvalitet. Som huvudregel ska gällande miljö kva-
litetsnormer för luft följas vid all planering och pröv-
ning av ny bebyggelse, se ka pi tel 8.1 Miljörisker. 

Radon. Markradonförhållanden bör uppmärksammas 
i planläggning och bygglovsprövning av bostä der och 
byggnader där människor vistas varaktigt. För att ute-
sluta radonproblem vid nybyggnation bör mät ningar 
alltid göras. De rikt- och gränsvärden som finns för 
ra don ska iakttas vid val av åtgärder (radon säkert/
radon skyddat utförande). För riktvärden, se strål-
skydds förordningen6. Se även ka pi tel 8.1 Mil jö risker. 

UVstrålning. För att minska exponeringen av skadlig 
UV-strålning bör möjlighet till skugga beaktas vid pla-

6 SFS 2018:506.
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ner ing och byggande, framför allt i offentliga miljöer. 
Träd och parker bidrar lokalt till jämnare tempe ratur, 
ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd. Även till 
exempel skärmtak och pergolor skyddar mot UV- strål-
ning. Se ka pi tel 8.1 Mil jö risker.

Förorenat område kan finnas i anslutning till aktiv 
eller nedlagd industriell verksamhet. Länsstyrelsen och 
kommunen kartlägger kontinuerligt områden med för-
orenad mark. Byggnadsåtgärder på förorenad mark 
kräver olika avhjälpande åtgärder. Vid lämplig hets-
bedömning i samband med planering och lov giv ning 
samråds behovet av utredningar och avhjälp an de åt-
gärd er med tillsynsmyndigheten. Se ka pi tel 8.1 Miljö-
risker. 

Instängt område. Lågpunkter i landskapet som är in-
stängda får inte be byg gas på befintlig marknivå utan 
åtgärder för att avvärja den förhöjda över sväm nings-
risken. Marknivån på dessa plats er bör anpas sas så 
att ytavrinning kan ske från pla nerade byggnader oav-
sett kapacitet hos VA-led nings nätet eller infiltra tions-
förmågan på platsen. Fär digt golv bör i första hand 
höjd sättas till minst 0,5 me ter över mark nivån för för-
bin delsepunkten till den all män na dag vatten an lägg-
ning en eller, om sådan inte finns, till den all män na 
spill vat tenledningen. Exploa te ringen får inte skapa 
nya instängda områden eller för ändrade flöden som 
kan leda till skador på befintlig bebyggelse och infra-
struk tur. Se kapitel 8.2 avsnitt Kraftig nederbörd.

Värmeböljor. Vid planläggning och prövning av bygg-
lov bör åtgärder för att mildra effekterna av värme böl-
jor uppmärksammas, till exempel behovet av skug gan-
de träd vid bebyggelse och på offentliga platser, och 
möj lighet till kylning av byggnader genom avskär man-
de mar kiser, och installation av klimat anlägg ning ar i 
käns liga miljöer, till exempel äldreboenden och vård-
cent raler. Se ka pi tel 8.2 Klimatrisker.

Bedömningszon järnväg där påverkan i sam band med 
olyckor och från buller, vibra tioner, elsäker het, el ekt-
ro magnetiska fält, luft för ore ningar och olycks händel-
ser ska upp märk sammas. På järnvägarna i Hylte kom-
mun transporteras i normalfall inte far ligt gods. Gene-
rellt re kom menderas ett minsta avstånd på 30 meter 
från järn väg ens spårmitt7. Det ger ut rym me för under-
hålls åtgärder och even tuella rädd nings insatser om det 
skulle ske en olycka. Det med ger också en kom plet-
te ring av risk reducerande åtgärder vid en för ändrad 
risk situa tion. Avstånd mellan järnväg och ny bo stads-
be byg gelse bör vara minst 50 meter. Buller och andra 
stör nings risker kan dock behö vas på betydligt större 
avstånd, varför ett utred nings avstånd från järn väg 
om 150 meter rekom men deras8. Inom be döm nings-
zonen behö ver lämpliga risk av stånd och even tu el la be-
hov av skydds åtgärder utredas vidare vid plan lägg ning 
och bygglovs pröv ning av ny bebyggelse. Se ka pi tel 3.1 
Resor och transporter och 8.3 Tek nis ka olycks risker. 
Se även riktlinjer G7/Buller och vibra tion er från väg 
och järnväg och G7/El säker het järn väg.

7 Trafikverket 2010c. 
8 Länsstyrelserna Skåne, Stockholms och Västra Göta lands län, 2006a.

Höga objekt. Hela landets yta är av riksintresse för 
total försvarets mili tära del. Samråd ska därför ske 
med För svars makten för alla objekt som är högre än 
20 meter utan för, och högre än 45 me ter inom sam-
man hål len be byggelse. Se även riktlinje Riksintresse 
kom munikationer Luftfart och Riksintresse total för-
svar Luftrum nedan. 

Bebyggelse nära elanläggningar. För att minimera 
risken för person- och sakskada i närheten till el an-
lägg ningar ska föreskrifter och andra anvisningar eller 
rekommendationer kopplat till anläggningen och det 
elektromagnetiska falt som alstras följas. El säker hets-
verk ets föreskrifter9 reglerar bland annat bygg na tion 
och vissa typer av verk samheter på upp till 100 meters 
avstånd från kraft ledningar. Samråd ska ske med el-
näts ägare vid byggande, ändrad markanvändning eller 
annan exploatering i närheten av elanläggning. Ett 
visst säkerhetsavstånd ska hållas mellan vind kraft verk 
och kraftledningar. För att upp rätt hålla en god flyg-
säker het vid besikt ningar rekom men derar Transport-
styrel sen att vind kraft verk och master med stag med 
en total höjd lägre än 50 meter placeras minst 100 
meter från kraft led ning. Vind kraft verk och master 
med stag med en total höjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraft led ning. Avståndet beräknas 
med utgångs punkt från kraft verks rotorns periferi till 
kraft led ning ens när maste faslina/del. För verk med en 
rotor diameter på 100 meter eller mer bör avståndet 
mellan torn och ledning vara större än 250 meter.10 Se 
kapitel 6.3 Teknisk försörjning och 8.2 Mil jö risker. Se 
även Bedömningszon kraftledning nedan.

Riktlinjer för specifika områden
Natur- och kulturmiljövärden

  KM 136 SÄRSKILT VÄRDEFULL
            KULTURMILJÖ

Område med särskilt värdefull kulturmiljö som iden-
tifierats i kommunens kulturmiljöprogram11. Vid för-
ändringar inom kulturmiljöområde ska bebyggelsens 
och landskapets de särskilda kulturvärden som identi-
fieras i kulturmiljöprogrammet beaktas vid planering, 
bygglovgivning och andra kommunala beslut. Kultur-
miljöprogrammet fungerar som kunskapsunderlag vid 
handläggning av sådana ärenden. Särskilda kulturvär-
den kan säkerställas med planbestämmelser i detalj-
plan. Se kapitel 7.1 Kulturmiljö och riktlinjer G4/Var-
samhet och G4/Förvanskningsförbud.

  RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD 

Inom område som är av riksintresse för kulturmiljö-
vården får inga åtgärder genomföras som innebär att 
värdena påtagligt skadas. Särskild hänsyn ska tas till 
områdenas värden i samband med bygglov, planlägg-
ning och andra prövningsärenden, vilket företrädesvis 
i dialog med länsstyrelsen. Vid behov ska för djupade 

9   ELSÄKFS 2008:1, se Elsäkerhetsverket 2008.
10 Se Svenska kraftnät i Hylte kommun 2019a.
11 Tyréns/KMV Forum 2019.
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underlag såsom till exempel miljökonsekvensbeskriv-
ning tas fram för att klarlägga hur planerade föränd-
ringar påverkar riksintresset. Se kapitel 7.1 Kultur-
miljö och 9.1 Riksintressen.

  OLÄMPLIGT OMRÅDE FÖR VINDKRAFT

Olämpligt område för vindkraft är ett område som be-
döms som olämpligt för all vindkraft, med hänsyn till 
områdets höga och känsliga landskapsvärden. Pröv-
ning av vindkraft ska ske mycket restriktivt. Bygglov-
pliktiga vindkraftsanläggningar bör inte tillåtas utan 
att utredning kan visa på anläggning ens lämplighet. 
Se även riktlinje VK 1-3 Utredningsområde tillstånds-
pliktig vindkraft i kapitel 11.3 Användning - vägled-
ning till karta 2, kapitel 6.1 avsnitt Vindkraft och 7.2 
avsnitt Landskapsvärden.

  UTREDNINGSOMRÅDE SÄRSKILT 
            VÄRDEFULL NATURMILJÖ

Utredningsområde med särskilt värdefull naturmiljö 
är naturmiljöer som identifierats som särskilt värde-
fulla i naturvårdsinventeringen12 och som fortfarande 
kan innehålla särskilda naturvärden. Vid eventuell 
byggnation eller annan exploatering ska naturvärdena 
inventeras och beaktas innan exploatering kan ske. Se 
kapitel 7.3 Naturmiljö och frilufts liv.

  RIKSINTRESSE NATURVÅRD 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset får genomföras, 
och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
negativt prövas restriktivt. Värdebeskriv ning för om-
rådena används som underlag för denna bedömning13. 
Särskild hänsyn ska tas till områdenas värden vid pla-
neringen, och vid behov ska fördjupade underlag tas 
fram. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv och 9.1 
Riksintressen.

  RIKSINTRESSE NATURA 2000 

För alla områden som är av riksintresse enligt Natu ra 
200014 gäller att åtgärder inte får vidtas som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset. Det krävs tillstånd 
av länsstyrelsen för att bedriva verksamheter eller vid-
ta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka mil-
jön i ett Natura 2000-område. Bevarandeplaner finns 
för samtliga Natura 2000-områden, vilka är tillgäng-
liga på Länsstyrelsens hemsida. Innehåll och rekom-
mendationer i bevarandeplaner ska beaktas då åt-
gärder planeras inom eller i anslutning till ett Natura 
2000-område. Verksamheter som bedrivs utanför Na-
tura 2000-området och som kan medföra betydande 
påverkan på området omfattas också av bestämmelsen 
om tillstånd. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv 
och 9.1 Riksintressen.

12 Länsstyrelsen 1974a.
13 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 1998a och 200bg, se kartverk
tyget Skyddad natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
14 Enligt miljöbalken kapitel 4 § 8 och 7 § 27.

  RIKSINTRESSE SKYDDADE VATTENDRAG 

Enligt särskilda hushållningsbestämmelserna15 får vat-
tenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverled-
ning för kraftändamål inte utföras i Fylleån med till-
hörande käll- och biflöden. Se kapitel 7.3 Naturmiljö 
och friluftsliv och 9.1 Riksintressen.

  NATURRESERVAT 

I naturreservat gäller särskilda föreskrifter som är fast-
ställda av länsstyrelsen i samband med beslutet för 
respektive område. Länsstyrelsen får meddela dispens 
från vissa av föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 
För två av reservaten gäller tillträdesförbud under 
vissa perioder, se riktlinjer Djurskyddsområde. Se även 
kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  DJURSKYDDSOMRÅDE

För områden med fågelskydd gäller särskilda före-
skrifter och tillträdesförbud under vissa perioder, se 
kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  NATURMINNE

Naturminnen är särpräglade naturföremål som ska 
skyddas och vårdas särskilt, enligt samma föreskrifter 
i miljöbalken som gäller för naturreservat. I Hylte 
finns tre naturminnen som alla skyddar särskilt värde-
fulla träd. Generellt kan man säga att för de naturmin-
nen som är träd kan sly som växer runt trädet tas bort 
utan att kontakta Länsstyrelsen, men vid grävning 
eller större arbeten i närheten av trädet, beskärningar, 
eller flyttning av dött träd så ska länsstyrelsen kontak-
tas. Även ett dött träd kan fortfarande vara skyddat. 
Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGT
            OMRÅDE 

I ekologiskt känsligt område ingår nyckelbiotoper, 
naturvärdesobjekt, värdefulla ängs- och betesmarker 
samt våtmarker. Ekologiskt särskilt känsliga områden 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön. Hänsyn till värdet ska tas vid 
förhandsbesked, bygglov, marklov, avloppsfrågor, 
marksanering och andra samråd, tillsyns- och till-
ståndsärenden. Om ett område riskerar att skadas ska 
en fördjupad inventering och en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tas fram. Exploatering och bygg-
nation bör om möjligt undvikas, och endast ske om 
det finns särskilda skäl och om åtgärder vidtas för att 
kompensera skador på naturvärden. Se kapitel 7.3 
Naturmiljö och friluftsliv.

  TÄTORTSNÄRA OMRÅDE MED 
  REKREATIONSVÄRDEN

Tätortsnära områden som utöver annan markanvänd-
ning är värdefulla för vardagsrekreation och frilufts-
aktiviteter. Observera att avgränsnsingen är ungefärlig. 

15 I miljö balken ka pitel 4 § 6.
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Vid ändrad markanvändning bör alltid hänsyn tas till 
rekreationsvärdena. Ny bebyggelse bör anpassas till 
och utveckla tillgänglighet till och kvalitet på rekrea-
tionsvärdet. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  TÄTORTSNÄRA STRÅK MED 
  REKREATIONSVÄRDEN

Tätortsnära stråk som är värdefulla för vardagsrekre-
ation och friluftsaktiviteter eller kopplar samman så-
dana stråk. Observera att linjedragningen är ungefär-
lig. Stråken bör i möjligaste mån hållas öppna och 
tillgängliga för allmänheten, eller i annat fall kompen-
seras med tillgänglighet via annat likvärdigt stråk. Vid 
ändrad markanvändning bör hänsyn tas till rekrea-
tionsvärdena. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset får genomföras, 
och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
negativt prövas restriktivt. Värdebeskriv ning för om-
rådena används som underlag för denna bedömning16. 
Särskild hänsyn ska tas till områdenas värden vid pla-
neringen, och vid behov ska fördjupade underlag tas 
fram. I kommunen finns riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket berör flera kommuner17 och samord-
ning kan här krävas i samband med till exempel för-
slag om exploatering och frågor gällande försörjning-
en av övernattningsmöjligheter, kommersiell service, 
parkering, infrastruktur, vatten- och avloppsförsörj-
ning med mera. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och frilufts-
liv och 9.1 Riksintressen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker- eller be-
tesmark som har framtida potential för livsmedelspro-
duktion. Områdena ingår eller har ingått i Jordbruks-
verkets blockdatabas eller är på annat sätt identifiera-
de för framtida livsmedelsproduktion. Stor restrikti-
vitet ska iakttas mot ny bebyggelse och nya anlägg-
ningar på jordbruksmark, med undantag för sådana 
som har med områdenas funktion för jordbruk et att 
göra. I vissa kan jordbruksmark behöva tas i anspråk 
för väsentliga samhällsintressen, se kapitel 5.4 Areella 
näringar. Om byggande på jordbruksmark övervägs, 
ska i första hand sådan ändring av markanvändningen 
väljas som innebär att marken i senare skede åter kan 
användas för jordbruksproduktion, till exempel ge-
nom att stora hårdgjorda ytor undviks. Ny bebyggelse 
på jordbruksmark kräver motivering både till varför 
det är ett väsentligt samhällsintresse och varför alter-
nativa lösningar inte är tillfredställande, samt redovis-
ning av arealen och bedömning av påverkan. Eventuell 

16 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
17 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

ny bebyggelse får inte i onödan splittra jordbruks-
marken. Se kapitel 5.4 Areella näringar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten-
brukets intressen prioriteras och dispens från strand-
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vattenbruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näringar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset får genomföras. 
Vid behov ska fördjupade underlag tas fram. Området 
berör flera kommuner18 och samordning kan krävas 
för att utveckla områdets förutsättningar och skydda 
riksintresset mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
möjligheterna att bedriva yrkesfiske. Se kapitel 7.3 
Naturmiljö och friluftsliv, 9.1 Riksintressen och 9.2 
Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och Halmstad-Nässjö Järnväg, 
delen Halmstad-Hyltebruk är riksintressen för kom-
munikationer för väg respektive järnväg. I riksintresse-
na ingår influensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av 
vägens eller banans funktion. Riksintressena ska skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt kan försvåra ut-
nyttjandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse inom 
influensområde får inte påverka nuvarande eller fram-
tida användning av anläggningen negativt. Se kapitel 
3.1 Resor och transporter och 9.1 Riksintressen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hylte kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyghinder inom flygplatsens MSA-påverkande yta. 
Flygplatsen ska därför såsom sakägare beredas möjlig-
het att yttra sig om byggnader och anläggningar över 
20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse19, vilket gäller 
såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) som tillfälliga 
(byggnadskranar etc). Likaså ska Luftfartsverket och 
Försvarsmakten såsom sakägare ges möjlighet att yttra 
sig över detaljplaner med byggnader över 20 meter. 
I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys 
ska en sådan genomföras och skickas till berörda flyg-
platser. Se kapitel 3.1 Resor och transporter, 9.1 Riks-
intressen och riktlinje G7/Höga objekt.

18 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
19 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets översikts
karta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät ortsavgränsning.
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  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR LUFTRUM

Hagshults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili-
tärt luftrum. Hylte kommun berörs till viss del av in-
fluensområde för flyghinder inom flygbasens MSA-på-
verkande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan- och lovärenden som berör byggnadsobjekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som tillfälliga (byggnadskranar etcetera) inom detta 
område, se kapitel 3.1 Resor och transporter och 9.1 
Riksintressen. Inom riksintresset krävs också bygglov 
för solanläggningar, se avsnitt Solenergi i kapitel 6.1 
Energiförsörjning. Se även riktlinje Riksintresse kom-
munikationer luftfart och riktlinje G7/Höga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsområden finns runt befintliga eller planerade 
vattentäkter som är skyddade med föreskrifter för 
markanvändning och verksamhetsutövning. Generellt 
gäller restriktivitet mot ny bebyggelse inom primära 
och sekundära skyddszoner, och om så behövs, att åt-
gärder genomförs för att förhindra negativ påverkan 
på vattentäkten. Samhällsbyggnadsnämnden ska alltid 
kontaktas vid åtgärder inom vattenskyddsområde. Se 
kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE UNDER
            UTREDNING

Preliminärt avgränsade områden som är under utred-
ning som blivande vattenskyddsområde. I övrigt se 
Vattenskyddsområde.

  UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA  
            VATTENFÖRSÖRJNING 

Utredningsområden för framtida vattenförsörjning 
omfattar viktiga grundvattenreserver inklusive avrin-
ningsområden som behöver säkerställas för den fram-
tida lokala och/eller regionala dricksvattenförsörjning-
en. De kan helt eller delvis skyddas som tertiär zon i 
vattenskyddsområden. Områdena ska skyddas mot be-
byggelse eller annan verksamhet som kan försämra 
framtida generationers tillgång till dricksvatten. Inom 
dessa områden får planering och byggan de inte även-
tyra grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Vid pröv-
ning av ny bebyggelse och andra åtgärder inom ut-
redningsområde ska effekterna på vattenförekomst-
en kartläggas och eventuell påverkan förebyggas, till 
exempel genom att anpassa dagvattenhantering och 
markytebehandling med hänsyn till befintliga förhål-
landen, tidigare markanvändning och eventuella för-
oreningar. Översiktliga geotekniska- och dagvattenut-
redningar ska alltid göras vid planering och byggande 
om detta inte är uppenbart onödigt. Verksamheter el-
ler åtgärder som kan behöva särskilda försiktighets-
åtgärder är godstransporter, dagvatten och avrinning, 
rörläggning, översvämning, schaktning, kemiska be-
kämpningsmedel, grus- och sandtäkter med mera. Se 
kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

Miljö, hälsa och säkerhet

  BEDÖMNINGSZON KRAFTLEDNING

För att minska exponeringen av magnetfält ska försik-
tighetsprincipen tillämpas vid planering och byggande 
i närheten av större kraftledningar. Inom ett utred-
nings område om 200 meter från 400 kilovoltsledning, 
100 meter från 220 kilovoltsledning och 70 meter från 
70-130 kilovoltsledning, ska högsta strålningsnivåer 
enligt gällande rekommendationer säkerställas innan 
ny bostad eller annan bebyggelse där människor vistas 
varaktigt får komma till stånd. Sådan bebyggelse bör 
inte placeras närmare än 130 meter från 400 kilovolts-
ledning, 70 meter från 220 kilovoltsledningar eller 
50 meter från 70-130 kilovoltsledning. Ur elsäker-
hetssynpunkt ska alla metalliska byggnadsdelar som 
är exponerade för kraftledningens elektromagnetiska 
fält skyddsjordas inom ett område av 20 meter från 
kraftledningens närmaste spänningssatta del. Vid 
planering av åtgärder inom 250 meter från transmis-
sionsnätsledningar och stationer, eller vid etablering 
av verksamheter som förbrukar mer än 100 MW, ska 
samråd ske med Svenska kraftnät. Se kapitel 6.3 Tek-
nisk försörjning och 8.2 Miljörisker. Se även G7/Be-
byggelse nära elanläggning.

  BEDÖMNINGSZON DEPONI

Områden med nedlagda deponier kan innehålla föro-
reningar från hushålls-, bygg- och/eller industriavfall. 
Nedbrytningen pågår under lång tid. och risk för me-
tangasbildning finns. Inom bedömningszon om 500 
meter från deponi bör ingen grävning, borrning eller 
liknande åtgärder genomföras innan kontakt tagit med 
kommunens miljöenhet. Byggnader och slutna utrym-
men kan behöva säkras från inläckage från deponier-
na. Se kapitel 6.3 Teknisk försörjning och 8.1 Teknis-
ka olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON VÄGTRAFIKBULLER

Bedömningszoner runt allmänna vägar är områden 
som ligger inom 55 dBA20 dygnsekvivalent ljudnivå 
från väg, där det finns risk för störning av trafikbuller. 
Inom bedömningszon ska bullerutredning tas fram 
innan byggnation av bullerkänslig bebyggelse kan ske, 
t.ex. bostäder, förskolor, vårdinrättningar mm. Vid 
etableringar inom bedömningszon ska kommunens 
miljö enheten och Trafikverket höras. Se kapitel 8.1 
Miljörisker och figur 10.2.

  BEDÖMNINGSZON VERKSAMHETSBULLER

Bedömningszoner verksamhetsbuller är områden 
som ligger inom cirka 45 dBA21 dygnsekvivalent ljud-
nivå från potentiellt bullrande verksamhet, där det 
finns risk för störning av verksamhetsbuller. Inom 
bedömningszon ska bullerutredning tas fram innan 

20 SFS 2015:216.
21 Naturvårdsverket 2015e, Boverket 2015a.
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byggnation av bullerkänslig bebyggelse kan ske, 
t.ex. bostäder, förskolor, vårdinrättningar mm. Vid 
etableringar inom bedömningszon ska miljö enheten 
höras. Se kapitel 8.1 Miljörisker och figur 10.2.

  BEDÖMNINGSZON RAS OCH SKRED

Bedömningszoner för ras och skred är områden som 
ligger inom 30 meter från kommunens större sjöar och 
vattendrag, och där förhöjd risk för ras och skred inte 
kan uteslutas. Stabiliteten längs med slänter vid sjöar 
och vattendrag kan förändras med ökad belastning i 
slänternas överkant eller vid till exempel schaktning 
vid släntfoten, och därmed medföra ökad risk för ras 
och skred. Åtgärder inom bedömningszon ska därför 
ske med försiktighet och alltid föregås av utredning 
av eventuella stabilitetsproblem innan byggnation och 
andra markåtgärder tillåts i anslutning till bedöm-
ningszonen. Se kapitel 8.2 Klimatrisker.

  BEDÖMNINGSZON ÖVERSVÄMNING

Riskområden för översvämning är områden som ligger 
inom beräknat framtida 200-årsflöde för Nissan, Ki-
lan och Färgensjöarna, och som därmed har förhöjd 
risk för översvämning till följd av höga flöden. Inom 
riskområde bör översvämningskänslig bebyggelse och 
anläggningar helt undvikas, till exempel bostäder. 
Ingen samhällsviktig verksamhet får placeras så att 
den drabbas av översvämning . Om byggnation ändå 
övervägs ska planeringen föregås av detaljerade över-
svämningskarteringar och utredning av vilka skydds-
åtgärder som eventuellt bör vidtas för att möjliggöra 
en sådan lokalisering. Dessa ska redovisas i detaljplan 
eller som underlag för lokaliseringsprövning i sam-
band med bygglov. Utformning av lokala skydds-
åtgärder ska säkerställa att de inte leder till en oaccep-
tabel risköverföring på andra områden. Behov av att 
kunna nå en lokalt skyddad anläggning under pågå-
ende översvämning behöver också beaktas. På grund 
av de inneboende osäkerheter som finns i översväm-
ningskarteringarna kan det för kritiska samhällsfunk-
tioner vara befogat att i möjligaste mån tillämpa en 
säkerhetsmarginal så att de placeras minst 0,5 meter 
över 200-årsnivån. Se kapitel 8.2 Klimatrisker.

  BEDÖMNINGSZON FARLIGT GODS 

Bedömningszoner runt transportleder för farligt gods 
där risk för mekanisk påverkan, brand och explosion 
i samband med olyckor särskilt ska uppmärksammas. 
Inom ett utredningsavstånd på 150 meter från väg-
område (bakslänt dike) vid rekommenderade trans-
portleder för farligt gods, behöver lämpliga riskav-
stånd och eventuella behov av skyddsåtgärder utredas 
vidare vid planläggning och bygglovsprövning. Vid 
etableringar inom bedömningszon ska räddnings-
tjänsten, länsstyrelsen och Trafikverket höras. Se ka-
pitel 8.3 Tekniska olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON GASLEDNING

Bedömningszon runt befintlig ledning för naturgas 
där risken för mekanisk påverkan, brand och explo-
sion särskilt ska uppmärksammas. Inom 200 meter 
på ömse sidor om gasledning och tillhörande tekniska 
an läggningar gäller särskilda skyddsföreskrifter22. 
Bebyg gelse utöver den som anges i zonklassningen får 
inte tillkomma inom detta område utan föreskrivna 
skyddsåtgärder. Utanför tätbebyggt område ska av-
ståndet mellan gasledning i mark och område med för-
väntade grävningsaktiviteter vara minst 25 meter, och 
avståndet till brand- eller explosionsfarlig industri 
minst 50 meter. Inom tätbebyggt område får avståndet 
till gasledning i mark aldrig vara kortare än 16 meter. 
Vid detaljplan och bygglov inom angivet utrednings-
området ska samråd ske med ledningsägare och ansva-
rig myndighet23. Se kapitel 6.3 Teknisk försörjning och 
8.3 Tekniska olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON DRIVMEDELSSTATION 

Bedömningszon runt drivmedelsstation, där risk för 
mekanisk påverkan, brand och explosion i samband 
med olyckor särskilt ska uppmärksammas. Inom ett 
utredningsavstånd på 100 meter från drivmedelssta-
tion, behöver lämpliga riskavstånd och eventuella be-
hov av skyddsåtgärder utredas vidare vid planläggning 
och bygglovsprövning. Vid nyetablering bör ambition-
en alltid vara att hålla 100 meter från drivmedelssta-
tionen till bostäder, daghem, skola, äldreboende, vård-
central och samlingsplatser. Vid alla etableringar inom 
bedömningszon ska räddningstjänsten höras. Se kapi-
tel 8.3 Tekniska olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON FARLIG VERKSAMHET  
            ENLIGT LSO 

Bedömningszon farlig verksamhet är områden om 200 
meter från anläggning som klassas som farlig verk-
samhet enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, där 
skyddsavstånd kan anges, se kapitel 8.3 Tekniska 
olycksrisker. Vid prövning i detaljplaner, förhands-
besked och bygglov inom bedömningszon ska bedöm-
ning göras av risker och eventuellt behov av skydds-
åtgärder. Vid etableringar inom bedömningszon miljö-
enheten och räddnings tjänsten höras. 

  HÖG SKYDDSNIVÅ ENSKILDA AVLOPP  

Område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp 
ligger i känsliga områden vilket ställer högre krav på 
avloppsrening från enskilda avlopp än i övriga områ-
den med normal skyddsnivå, framför allt med avse-
ende på fosfor och kväve. Där så är möjligt bör i 
första hand anslutning till kommunalt VA ske. I annat 
fall ska samordnade lösningar alltid ske för att få färre 
utsläppspunkter. Vid nyetablering eller ändring av en-
skilda avlopp ska miljöenheten alltid kontaktas. Se 
figur 6:22 och kapitel 6.3 Tekniska försörjning.

22 Föreskrifter om ledningssystem för naturgas, MSB 2009.
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
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Hyltesvampar i Ekerydsrondellen vid norra infarten till Hyltebruk. Foto: Hylte kommun.
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BILAGA: KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM ANTAGANDE

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§183

Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande 
(2015 KS0087)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplanen för Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen överlämnar härmed ett förslag till ny 
översiktsplan för Hylte kommun för antagande.

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen påbörjades under våren 2016. Förslaget har 
varit på samråd med invånare, företagare, organisationer, myndigheter, grannkommuner och 
andra berörda under våren 2018 och på utställning under våren 2019, och har reviderats med 
utgångspunkt från de synpunkter som kommit in och i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
(2016-06-01 § 72, 2018-01-30 § 8, 2018-09-11 § 167, 2018-12-18 § 240, 2019-06-04 § 143, 
2019-09-10 § 193). Styrgruppen har under resans gång träffats vid 23 tillfällen.

Efter en sista bearbetning är nu förslaget till översiktsplan färdigt för antagande. 
Kommunfullmäktige föreslås därför anta den nya översiktsplanen för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §239 KS Översiktsplan för Hylte kommun
 ÖP_KF_Antagande_Huvudhandling_2019-11-18
 ÖP_KF_Antagande_Kartbilaga_2019-11-18
 §299 KSAU Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande
 Översiktsplan för Hylte kommun - Antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- anta översiktsplanen för Hylte kommun

Jäv
Håkan Bengtsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lennart 
Erlandsson (C) går in som ersättare.
 
Yttrar sig i ärendet
Lisa Mogren (V), Anna Roos (C), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson 
(C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L)
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Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till översiktsplanen med ändringen att det inte ska finnas någon 
begränsning av vindkraftverkens höjd med i översiktsplanen.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i övriga delar.
 
Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall 
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Stina Isaksson (SD) yrkar: Sverigedemokraterna yrkar på moratorium för all vindkraft i 
avvaktan på en central riskanalys av infraljudens och markvibrationernas effekter på 
folkhälsa, uppväxtmiljö, ekosystem och skogsnäringen.  
 
Lennart Ohlsson (C) yrkar följande tillägg: Inför beslut om eventuellt kommunalt veto mot 
etablering av vindkraft högre än 150m skall en prövning av lämpligt avstånd till bostäder 
göras. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Lennart Ohlssons yrkande.
 
Beslutsgång
Vindkraft
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut, Lisa Mogrens yrkande och Stina 
Isakssons yrkande rörande vindkraft mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs. Ordförande finner att 
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordförande ställer Lisa Mogrens yrkande och 
Stina Isakssons yrkande mot varandra för att få fram ett motförslag. Ordförande finner att Lisa 
Mogrens förslag blir motförslag. Omröstning begärs kring motförslaget och verkställs efter att 
följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar att Lisa Mogrens yrkande ska vara motförslag röstar JA
- Den som röstar att Stina Isakssons yrkande ska vara motförslag röstar NEJ.
 
Med röstsiffrorna 10 JA-röster, 8 NEJ-röster och 23 som avstår från att rösta finner 
ordförande att Lisa Mogrens förslag är motförslag. Omröstningsresultat finns som bilaga till 
protokollet.
 
Därefter verkställs huvudomröstningen efter att följande beslutsgång godkänns:
- Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut rörande vindkraften röstar JA
- Den som röstar enligt Lisa Mogrens yrkande röstar NEJ.
 
Med röstsifforna 32 JA-röster och 9 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut rörande vindkraften. Omröstningsresultat 
finns som bilaga till protokollet.
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Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Övriga delar i översiktsplanen
Ordförande ställer övriga delar i kommunstyrelsens förslag till beslut under bifall/avslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
 
Tilläggsyrkande
Ordförande frågar till sist om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lennart Ohlssons 
yrkande. Odförande finner att kommunfullmäktige avslagit förslaget.
 
Reservationer
Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos (SD), Malin Hedenberg (SD), Bjarne Gunnarsson 
(SD), Kerstin Alexén (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Johnny Winther (SD), Martin Isaksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet om vindkraften till förmån för Stina Isakssons yrkande.
 
Lisa Mogren (V) och Bo Wahlén (V) reserverar sig till mot beslutet om vindkraften till 
förmån för Lisa Mogrens yrkande.
 
Anna Roos (C), Lama Alshihabi (C), Malin Svan (C), Per Andersson (C), Lennart Ohlsson 
(C), Lennart Erlandsson (C), Maj Brodin Johansson (C) reserverar sig mot beslutet om 
Lennart Ohlssons tilläggsyrkande till förmån för Lennart Ohlssons yrkande.
 
Protokollsanteckning
Anna Roos (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag önskar att Översiktsplanen revideras med följande synpunkter som inkommit från olika 
svar vid utställningen.

Max höjd på vindkraftverk skall utgå ur förslaget till översiktsplan.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk är begränsade. Det är av största vikt att 
dessa områden nyttjas så effektivt som möjligt, med ett minimum av störningar på 
omgivningen. En översiktsplan skall vara aktuell över lång tid. Det är därför olämpligt att 
sätta upp specifika detaljkrav, som begränsar den ständigt pågående tekniska utvecklingen. 
Förutom tekniska förbättringar innebär det att höjden på vindkraftverk ökar.

Verk med höjd 150m är av ekonomiska skäl sannolikt inte längre aktuella att etablera. Detta 
innebär att det i ÖP uppsatta målet för produktion av förnyelsebar energi i form av vinkraft 
inte är möjligt att uppnå.

Områden lämpliga för etablering av vindkraftverk sträcker sig i flera fall över 
kommungränser. Inga av Hyltes grannkommuner har några uppsatta regler för max höjd på 
vindkraftverk.

Miljöpåverkan från denna typen av verksamhet styrs av lagstiftning. Prövning och 
tillståndsgivning sker enligt av myndigheter uppsatta krav.
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2019-11-28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljstyrning, så som maxhöjd hör inte hemma i en kommunal översiktsplan.

I övrigt ställer jag mig bakom översiktsplanen. 
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §183
Ärende: Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande,  2015 KS0087

Omröstningslista(or)
Omröstning om motförslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
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Omröstningslista
Mötesdatum
2019-11-28

Kommunfullmäktige

Malin Hedenberg (SD), ersättare X
Resultat 10 8 23

Huvudomröstning om vindkraft i översiktsplanen

Ledamot Ja Nej Avstår
Micael Arnström (S), ordförande X
Ronny Löfquist (S), ledamot X
Stina Isaksson (SD), ledamot X
Anna Roos (C), ledamot X
Maria Hedin (S), ledamot X
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot X
Kerstin Alexén (SD), ledamot X
Malin Thydén-Kärrman (S), ledamot X
Krister Mattsson (S), vice ordförande X
Monica Grönroos (SD), ledamot X
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot X
Lirim Mazreku (KV), ledamot X
Birgitta Årzen (S), ledamot X
Rolf Näslund (M), ledamot X
Malin Svan (C), ledamot X
Lisa Mogren (V), ledamot X
Abdiasiis Dahir (S), ledamot X
Johan Fahlen (S), ledamot X
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot X
Göran Edberg (S), ledamot X
Ewa Gunnarsson (SD), ledamot X
Lennart Ohlsson (C), ledamot X
Gunnel Johansson (S), ledamot X
Johnny Winther (SD), ledamot X
Roger Andersson (S), ledamot X
Tommy Edenholm (KV), ledamot X
Monika Albrecht (S), ledamot X
Desirée Hultberg (M), 2:e vice ordförande X
Lars Sundberg (S), ledamot X
Bo Wahlén (V), ledamot X
Bo Larsson (M), ersättare X
Per Andersson (C), ersättare X
Lama Alshihabi (C), ersättare X
Lennart Erlandsson (C), ersättare X
Maj Brodin Johansson (C), ersättare X
Agneta Johansson (L), ersättare X
Hanna Arvidsson (S), ersättare X
Per-Yngve Bengtsson (S), ersättare X
Martin Isaksson (SD), ersättare X
Bjarne Gunnarsson (SD), ersättare X
Malin Hedenberg (SD), ersättare X
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Postadress Besöksadress  E-post Telefon 
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-224300 
 
 

Hylte kommun 
kommunen@hylte.se  

Granskningsyttrande enligt 3 kap 16 § Plan- och bygglagen över 
förslag till kommunomfattande översiktsplan för Hylte kommun.                                                                                                                               

Kommunen har sänt ett förslag till kommunomfattande översiktsplan för 
granskning. Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett samrådsyttrande daterat 2018-
05-09 (dnr 401-1745-18).  

 
 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 
 
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det, enligt 3 kap. 16 § Plan- och bygglagen 
(PBL), framgå om  
 
- förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
 
- förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 

miljöbalken inte följs, 
 
- redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte 

är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
 
- sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
 
- en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

 
Enligt 3 kap 20 § PBL ska kommunen redovisa länsstyrelsens gransknings-
yttrande tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit 
planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. 
 
 
I.  ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER 
 
Övergripande 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen är väl genomarbetad och på ett bra sätt 
redogör för regionala och mellankommunala frågor, sociala frågor samt frågor 
som rör klimatanpassning m.m. Planförslaget genomsyras av ett regionalt 
hållbarhetsperspektiv med en tydlig utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen ser 
positivt på kommunens planer på en förtätad bebyggelse i noderna och en 
prioritering av hållbara trafikslag som kollektivtrafik samt gång- och cykel.  

BILAGA: LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE
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Länsstyrelsen har dock några invändningar och kommentarer som presenteras 
nedan.  
 
Det saknas fortfarande en läsanvisning i början av dokumentet som redogör för 
hur översiktsplanen är uppbyggd. Det hade kanske varit tydligare om 
vägledningen kommit först tillsammans med en läsanvisning. 

 
Planeringsinriktningarna som finns i slutet av varje fokusområde har fått 
ändrade rubriker där samtliga nu heter planeringsinriktning. Det framgår 
därmed inte inom vilket område planeringsinriktningarna gäller för.  

 
Hänsynskartan har delats upp i två kartor och har på så sätt blivit tydligare 
medan markanvändningskartan är oförändrad. 

 
 

II. DE FRÅGOR STATEN SKA BEVAKA 
 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB  

 
Kulturmiljövård 
Inom riksintresseområdet Rydöbruk föreslår kommunen tre områden som 
utredningsområden för bostäder och blandad bebyggelse. En utbyggnad skulle 
kunna vara möjlig inom de föreslagna områdena med det är då viktigt att skala, 
volym och utformning av tillkommande bebyggelse anpassas till områdets 
karaktär. Riktlinjerna för kulturmiljö anger att inga åtgärder får göras som 
innebär att områdenas värden påtagligt skadas, vilket är bra. 

 
Friluftsliv 
Länsstyrelsen står kvar vid synpunkterna angående riksintresse friluftsliv 
Bolmen i Unnaryd. Sjökanten i Unnaryd är väldigt naturskön och av stort 
intresse för friluftslivet. Ett diversifierat friluftsliv och naturturism är en viktig 
del av Unnaryds utvecklingspotential. Länsstyrelsen anser att riksintresse-
området inte bör minskas ned vilket bör tydliggöras i översiktsplanen. Det är 
viktigt att planer på bostadsbyggande går hand i hand med friluftslivets och 
naturturismens potential i Unnaryd.  
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Länsstyrelsen ser det som positivt att det tillkommit en text om att inventering av 
naturvärden bör utföras i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen så att 
bebyggelsen kan anpassas till befintliga värden, samt att byggnation i LIS-
områden inte får orsaka grumling och/eller utsläpp av föroreningar till 
vattendragen. 
 
Den östra delen av LIS-område 24 Unnaryd Rangalsnäs har inte uteslutits ur 
LIS-området. I samrådsredogörelsen skriver kommunen att avgränsningen ska 
ses över och att hänsyn till värdena i område med betesmark ska iakttas 
samtidigt som det föreslås ett fortsatt arbete med att undersöka möjligheten att 



LÄNSSTYRELSEN GRANSKNINGSYTTRANDE 3(8) 
   
 2019-04-16 401-1128-19 
   

 

utvidga området mot öster. Länsstyrelsen vidhåller synpunkten om att den östra 
delen av området bör tas bort. 

 
Kommunen hade i samrådsversionen tagit bort två av de tidigare LIS-områdena 
LIS 11 och LIS 13. Dessa har nu tagits med igen, men förminskats och delats 
upp i delområden. Länsstyrelsen vidhåller sin uppfattning i granskningsyttrandet 
för den nu gällande LIS-planen från 2011, att områdena ska tas bort som LIS-
områden, se nedan. 
 
LIS 11 Mellanfärgen-Hallaböke, nu 11 A och B 
Vissa delar av det tidigare utpekade området Mellanfärgen-Hallaböke har tagits 
bort. Nyckelbiotopen har undantagits. Det finns dock värdefulla skogsmiljöer 
med bok utanför nyckelbiotopen. Kommunen anger i ställningstagande (i 
texten står det område 13 A och B, men gäller sannolikt för 11 A och B) att de 
föreslagna områdena och tänkta tillfartsvägar har lokaliserats så att de inte 
inkräktar på områden med biotopskydd /nyckelbiotoper eller fornlämningar. 
De områden som nu pekas ut är små områden som bedöms lämpliga för 8–10 
respektive 4 bostäder. Enligt Länsstyrelsen finns det risk att byggande här 
kommer att splittra upp det värdefulla naturområdet och medföra anläggning av 
väg med mera för endast ett relativt litet tillskott av bostadshus. Länsstyrelsen 
vidhåller sin bedömning att området inte bör väljas ut som LIS-område. 
 
LIS 13 Södra Färgensjön-Löjenäs 
Vid Löjenäs finns värdefulla hävdade slåtterängar samt naturbetesmarker. Flera 
fladdermusarter, varav några är fridlysta, har dokumenterats inom området. 
Fladdermusarterna är fredade enligt 2 och 4 stycket 4§ artskyddsförordningen 
(2007:845,) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa arten eller 
avsiktligt förstöra eller skada bo- och viloplatser.  
 
Strandskyddet är på platsen är sedan många år utvidgat till 200 meter, vilket 
betyder att området har bedömts ha ett högt värde för naturvård och friluftsliv. 
Området har i stora delar kvar karaktären av ett småskaligt kulturlandskap. 
 
Länsstyrelsen bedömer att området inte bör bebyggas ytterligare och att 
området inte bör väljas ut som LIS-område, oavsett om det nu redovisas som 
delområden och att dessa förläggs utanför skogliga naturvärden, 
nyckelbiotoper och som tagits upp i ängs- och betesmarksinventeringen. 
Kommunen har bedömt att de tre delområdena kan ge plats åt 10-12 
bostadshus, men har inte på ett övertygande sätt kunnat visa att området tål 
tillkommande bostadsbebyggelse. 
 
Båda områdena (LIS 11 och 13) ligger inom riksintresseområdet 
Femsjöbygden vilket är av internationellt intresse för svampforskning och som 
dessutom har stora geovetenskapliga, kulturhistoriska och biologiska värden. 
Inom riksintresset finns en rad sårbara biotoper och arter. 
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Hälsa, miljö- och riskfaktorer  
Klimatanpassning 
Kommunen har i samrådsredogörelsen angett att de ska komplettera 
översiktsplanen med en skrivning om översvämningars påverkan på 
elförsörjningen. Det saknas dock fortfarande ett resonemang kring detta. Mer 
översvämningar och skyfall kan leda till att elförsörjningen påverkas. Det är 
därför viktigt att säkra elförsörjningen så vattnet varken kan orsaka avbrott 
eller riskerar att bli strömförande. 

 
Risk- och sårbarhet 
Information om elberedskap och beredskap vid potentiella dammbrott 
efterfrågas, för mer information se yttrande från Svenska Kraftnät.  
 
Dialog bör ske med räddningstjänsten om skyddsavstånd för Hylte damm för 
att säkerställa att området kan utrymmas med kort varsel. Det bör finnas med i 
översiktsplanen att ingen samhällsviktig verksamhet ska placeras så att det kan 
drabbas av översvämning.  
 
Förorenad mark 
Kartorna över LIS-områdena i del 1, där det finns potentiellt förorenade 
områden, är bättre men fortfarande otydliga. Det är svårt att se på kartorna var 
de potentiellt förorenade områdena finns eftersom symbolerna är små och lätt 
kan förväxlas med pricken för fornlämningar. 
 
Buller från trafik och verksamheter 
Länsstyrelsen står fast vid att miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en 
översiktlig bullerutredning. En förtätning av bebyggelsen med minskat avstånd 
mellan olika funktioner såsom bostäder, service och arbetsplatser kan väntas ge 
ökade bullerproblem vid ny och befintlig bebyggelse. Det gäller framförallt vid 
en förtätning mellan bostäder och industriområden inom Hyltebruk och 
Kinnared. Inom dessa industriområden finns idag tung industri. Det gäller t.ex. 
LIS-område 31 Hyltebruk Brogatan och LIS-område 28 Kinnaredssågen. 
 
Strålning och elektromagnetiska fält 
Länsstyrelsen framhåller att hänsyn alltid bör tas till risker med radon vid 
nybyggnation (radonskyddat/radonsäkert utförande) och inte bara under vissa 
förutsättningar.  
 
Miljömålet ”säker strålmiljö” bör även tas med i ”planeringsinriktningen”. 
Säker strålmiljö omfattar även UV-strålning vilket inte omnämns i utställnings-
förslaget. För mer information se yttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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III. RÅDGIVANDE SYNPUNKTER  
 

Kulturmiljöfrågor  
I samband med översiktsplanearbetet har Hylte kommun även tagit fram ett 
nytt kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet antogs i mars 2019. I de 
riktlinjer som finns i översiktsplanen skriver kommunen att de särskilda 
kulturvärden som identifierats i kulturmiljöprogrammet ska beaktas vid 
planering, bygglovgivning och andra kommunala beslut. 
Kommunen skulle inom ramen för översiktsplanen kunna arbeta mer proaktivt 
och till exempel sätta mål för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 
med syfte att bevara och utveckla ovan nämnda kulturmiljöer. 
 
På sidan 244 står den länsomfattande bebyggelseinventeringen omnämnd som 
”länsstyrelsens bebyggelseinventering”. Detta är en felaktig benämning. 
Inventeringen kom tillstånd tack vare ett samarbete mellan länets kommuner, 
Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland. Inventeringen genomfördes i syfte att 
identifiera den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. I översiktsplanen bör 
det framgå vad detta kunskapsunderlag har för status och hur den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som pekas ut i inventeringen långsiktigt 
ska tillgodoses. Detta tillexempel genom att sätta mål för att sådana byggnader 
förses med relevant skydd vid detaljplaneläggning. 
 
På sidan 136 under rubriken Kulturmiljölagen står det att det finns tre 
byggnadsminnen i Hylte kommun. Regeringen fattade beslut 2018-03-29 om 
att byggnadsminnesförklara Landeryds station. Nu finns det därför fyra 
byggnadsminnen i kommunen. Landeryds station är dock statligt 
byggnadsminne enligt 3 § förordningen (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen. De övriga tre är byggnadsminnen enligt 3 kap kulturmiljölag 
(1988:950). 
 
Arkeologi 
På sidan 136 under rubriken Kulturmiljölagen omnämns Riksantikvarie-
ämbetets fornlämningsregister i form av databas med namnet fornsök. Nämnda 
databas har under hösten 2018 uppgraderats och benämns nu kulturmiljö-
registret Fornreg. 
 
Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påtala att det finns en stor mängd 
fornlämningar i landskapet som inte är kända eller registrerade i Fornreg. 
Samtliga fornlämningar såväl kända som ännu okända dylika, uppbär 
lagstadgat skydd enligt 2 kap 1 § kulturmiljölagen (1988:950).  
 
På sidan 244 under rubriken Fornlämningar framhålls att fornlämningar bör 
beaktas i tidiga skeden av planering och byggande. Länsstyrelsen vill här 
framhålla vikten av 2 kap 10 § kulturmiljölagen (1988:950) som påtalar att den 
som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat 
arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta 
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reda på om någon fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast 
samråda med länsstyrelsen. 
 
Naturvärden och rekreationsområden 
Länsstyrelsen anser fortfarande att det bör framgå i översiktsplanen hur skydd 
för värdefulla naturområden på kommunens mark ska säkerställas samt att 
kommunen bör överväga att bilda kommunala naturreservat. 
 
Länsstyrelsen håller fast vid att naturvårdsprogrammet inte borde komma till i 
efterhand utan att det borde ha integrerats i översiktsplanen. Eftersom 
naturvårdsprogrammet inte tagits fram ännu har den identifiering och analys av 
spridningskorridorer för djur och växter som efterfrågades till översiktsplanen 
uteblivit. 
 
Planeringsinriktningen för naturmiljö och friluftsliv är fortfarande relativt vag 
och kortfattad. Enligt kommunen kommer det grönstrukturprogram som håller 
på att tas fram att ge ett bättre underlag för en tydligare planeringsinriktning. 

 
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
Länsstyrelsen vidhåller att ambitionen att arbeta in grönstrukturplanen i 
översiktsplanen är viktig. Det förtydligande som Länsstyrelsen efterfrågade av 
att den biologiska mångfalden är grunden för funktionella ekosystem och 
funktionella ekosystem är en förutsättning för de ekosystemtjänster naturen 
bidrar med återfinns inte i översiktsplanen. 
 
Vatten- och materialförsörjning 
Länsstyrelsen vill informera om att det för närvarande finns 6 tillståndsgivna 
täkter i Hylte kommun. En av dessa har tillstånd till täkt av sand och grus, två 
har tillstånd till täkt av berg, en har tillstånd till täkt av berg och morän, en har 
tillstånd till täkt av berg, grus och sand och slutligen har en tillstånd till 
brytning av energitorv. Den sistnämnda är lokaliserad inom både Hylte - och 
Gislaveds kommuner. 
 
I referenslistan saknas den grus- och berginventeringen som Länsstyrelsen och 
SGU gjorde för 25 år sedan (Länsstyrelsen i Hallands län Miljövårdsenheten 
1994:23. Inventering av naturgrus och krossberg i Hallands län. Mats Engdal 
(SGU), Lennart Samuelsson (SGU), Inger Lundqvist (SGU) och Staffan 
Bengtsson (Länsstyrelsen)). 

 
Trygghet och säkerhet 
För läsbarhetens skull och möjligheterna att verkligen arbeta med tryggheten 
vid kommande arbete inom samhällsplaneringsprocessen så vore det bra om 
trygghetsbegreppet definieras på ett tydligt sätt. Detta gör även att man 
konsekvent kan använda endast begreppet ”Trygghet” under varje del i 
översiktsplanen.  
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Den definition av ”trygghet” som finns på sidan 57 i översiktsplanen behöver 
utvecklas. Förhållandet mellan trygghet och säkerhet behöver redas ut och man 
behöver på ett tydligare sätt definiera vad man menar med trygghet. I det fall 
det är trygghet utifrån risken att utsättas för brott eller ordningsstörning så är 
Stiftelsen Tryggare Sveriges teoretiska modell och definition i deras rapport 
Trygghet i samhället (Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018) användbar. Där 
definieras Trygghet och säkerhet så här: ”Säkerhet definieras som den faktiska 
risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är 
individens upplevelse av säkerheten/risken” Man listar därefter nio aspekter 
som påverkar tryggheten varav några redan nämns i översiktsplanen. Detta är 
en definition som borde vara användbar att översätta även till andra situationer 
som kan skapa otrygghet som exempelvis risken för att utsättas för 
trafikolyckor och upplevelsen av denna risk. Även Boverket resonerar bra om 
det mångfacetterade trygghetsbegreppet i sin skrift Plats för trygghet 
(Boverket, 2010). 
 
Viktigt är dock att tydligt använda begreppet säkerhet, exempelvis 
trafiksäkerhet, om det är det man menar och begreppet trygghet (definierat) om 
det är det man menar så att inte trygghetsbegreppet används utan definition 
relaterat till flera olika sammanhang som exempelvis brott, trafik, ekonomi etc. 

 
 

Övrigt 
Länsstyrelsen är positiv till utökningen av avsnittet om digital kommunikation 
och vill samtidigt informera om den pågående digitaliseringen av planerings-
processen. Boverkets vision är att gå över till helt digitala planeringsunderlag 
och besluthandlingar där det går att söka och återanvända valda delar av 
planinformationen både för nya innovativa tjänster och i de grundläggande lov- 
bygg- och tillsynsprocesserna. Vägen dit är lång och kommer kräva både 
lagändringar och bred samverkan mellan myndigheter i den nationella digitala 
infrastrukturen. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/digitalisering-av-
planeringsprocessen/ 
 
Länsstyrelsens yttrande innebär inget ställningstagande avseende de i 
översiktsplanen föreslagna verksamheterna och åtgärder för vilka krävs 
prövning enligt miljöbalkens bestämmelser. 
 
---------------- 
 
Länsstyrelsen har sänt ärendet på remiss internt samt till Försvarsmakten, 
Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, SGI, Svenska kraftnät, 
Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, MSB, Post- och telestyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelserna i Kronobergs län respektive 
Jönköpings län samt Trafikverket. Erhållna remissvar har legat till grund för 
yttrandet och bifogas. 
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I handläggningen av detta ärende har länsrådet Jörgen Peters varit beslutande 
och planarkitekt Hanna Roxhage varit föredragande. Därutöver har länsarkitekt 
Cecilia Engström, risk-/brandingenjör Helene Stened, 
klimatanpassningssamordnare Frida Sundh, antikvarie Emma Östlund, 
samordnare brottsförebyggande arbete Stefan Borgman, lantbruksdirektör 
Kristin Ovik, miljöhandläggare Annica Hegefeldt och naturvårdshandläggare 
Kristoffer Stedt deltagit. 
 
 

 
Jörgen Peters    
 
    Hanna Roxhage 
 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 
Kopia:  
Försvarsmakten: exp-hkv@mil.se  
Sjöfartsverket: sjofartsverket@sjofartsverket.se  
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se  
SGU: sgu@sgu.se  
SGI: sgi@swedgeo.se  
Svenska Kraftnät: registrator@svk.se  
Skogsstyrelsen: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
Lantmäteriet: registrator@lm.se  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: registrator@msb.se 
Post- och Telestyrelsen: pts@pts.se 
Strålsäkerhetsmyndigheten: registrator@ssm.se  
Länsstyrelsen i Kronobergs län: kronoberg@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen i Jönköpings län: jonkoping@lansstyrelsen.se  
Trafikverket: goteborg@trafikverket.se  
Planmappen    
 
Boverket (för kännedom): registraturen@boverket.se  



BILAGA: ÄNDRINGAR MED ANLEDNING AV GRANSKNINGSYTTRANDE

Dialog med länsstyrelsen och ändringar efter utställningen
Sidhänvisningarna avser antagandehandlingen om inget annat anges. 
SH = samrådshandling, UH = utställningshandling, AH = antagandehandling
Kursiv = kommentar i kommunens utställsningsutlåtande, dialog samt ändringar med anledning av länsstyrelsens 
granskningsyttrande

Länsstyrelsens yttrande enligt plan- och bygglagen
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det, 
enligt 3 kap. 16 § Plan- och bygglagen (PBL), framgå om 

§	förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

§	förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

§	redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första 
stycket miljöbalken,

§	sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, och

§	en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Enligt 3 kap 20 § PBL ska kommunen redovisa länsstyrelsens gransknings-yttrande tillsammans med översikts-
planen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.

I. Övergripande synpunkter
Övergripande
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen är väl genom arbetad och på ett bra sätt redogör för regionala och mellan-
kommunala frågor, sociala frågor samt frågor som rör klimatanpassning m.m. Planförslaget genom syras av ett 
regionalt hållbarhetsperspektiv med en tyd lig utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens planer 
på en förtätad bebyggelse i nod erna och en prioritering av hållbara trafikslag som kol lek tivtrafik samt gång- och 
cykel.

Länsstyrelsen har dock några invändningar och kom mentarer som presenteras nedan. 

Det saknas fortfarande en läsanvisning i början av doku mentet som redogör för hur översiktsplanen är uppbyggd. 
Det hade kanske varit tydligare om väg led ningen kommit först tillsammans med en läs anvisning.

Planeringsinriktningarna som finns i slutet av varje fokusområde har fått ändrade rubriker där samtliga nu heter 
planeringsinriktning. Det framgår därmed inte inom vilket område planeringsinriktningarna gäller för. 

Hänsynskartan har delats upp i två kartor och har på så sätt blivit tydligare medan markanvändningskartan är 
oförändrad.

KOMMENTAR: Länsstyrelsens synpunkter noteras. En inledande läs anvisning läggs till, och planerings inrikt ningarna 
i slutet av varje avsnitt föreslås få en tematisk rubrik. 

ÅTGÄRDER: 

- En inledande läs anvisning har lagts till på sid 2.

- Tematisk rubrik införd i alla rutorna med planerings inriktning, se t.ex. sid 25. 

II. De frågor staten ska bevaka
Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB
Kulturmiljövård

Inom riksintresseområdet Rydöbruk föreslår kom mun en tre områden som utredningsområden för bo städer och 
blandad bebyggelse. En utbyggnad skulle kunna vara möjlig inom de föreslagna områdena med det är då viktigt 
att skala, volym och utformning av tillkommande bebyggelse anpassas till områdets karak tär. Riktlinjerna för 
kulturmiljö anger att inga åt gärder får göras som innebär att områdenas värden på tag ligt skadas, vilket är bra.

KOMMENTAR: Synpunkten noteras. 

Friluftsliv

Länsstyrelsen står kvar vid synpunkterna angående riksintresse friluftsliv Bolmen i Unnaryd. Sjökanten i Unnaryd 
är väldigt naturskön och av stort intresse för friluftslivet. Ett diversifierat friluftsliv och naturturism är en viktig 
del av Unnaryds utvecklingspotential. Läns styrelsen anser att riksintresseområdet inte bör mins kas ned vilket bör 
tydliggöras i översiktsplanen. Det är viktigt att planer på bostadsbyggande går hand i hand med friluftslivets och 
naturturismens potential i Unnaryd.

KOMMENTAR: I utställningsförslaget har kommunens förslag att minska riksintresseområdet tagits bort. Vid dialog 
med länsstyrelsen (e-post 2019-05-03 och 06) om behov av ev förtydliganden med avseende på riks intresse fri-
lufts liv Bolmen, konstaterades att kom mun en tydligt beaktat riksintresset genom text på sid 196 och Karta 3A - 
Hänsyn med tillhörande riktlinjer. Hänsyn till riksintresset ska tas vid ianspråkstagande av LIS 18. Då detta framgår 
av beskrivningen i LIS-planen från 2012 och av översiktsplanen vad gäller alla åtgärder, föreslås inga ytterligare 
preciseringar i översiktsplanen. 

DIALOG: 

Hylte kommun 2019-05-03: ”Länsstyrelsen anser att riks intresseområdet inte bör minskas ner vilket bör tydlig-
göras i översikts planen” > Vi har ju helt dragit till baka detta förslag sedan samrådet i enlighet med läns styrelsens 
yttrande, så jag undrar hur det ska kunna förtydligas? Förslaget att minska finns ju inte längre kvar i ÖP. 



Länsstyrelsen 2019-05-06: När det gäller RI friluftsliv Bolmen var tanken att det behövde tydliggöras under LIS-
område 18 att det ligger inom riksintresseområdet och att hänsyn bör tas det. Men samtidigt finns det med på 
hänsynskartan och ni har tydliggjort det på sid 196 (UH) så det är ju ändå tydligt att ni beaktar riksintresset. Hur 
ser du på att ev. tydliggöra detta under LIS-områdena? LIS 18 finns ju inte beskrivet i ÖPn utan i LIS-planen. När 
det gäller RI friluftsliv Bolmen så håller jag med dig om att det räcker med det som redan står i ÖPn tillsammans 
med det som står i LIS-planen. 

Hylte kommun 2019-05-06: När det gäller RI frilufts liv vid Bolmen är det förstås svårt att skriva något som berör 
ett område i en redan antagen LIS-plan. Funderade på om man ändå kunde lägga till ngt efter ”…med följande 
ändringar och tillägg”, men ser att man i LIS-planen under ställningstaganden på sid 90 skrivit att:

5. Särskild hänsyn ska tas till friluftslivet; befintliga strövstigar måste förbli tillgängliga

6. Eventuell bebyggelse bör planeras så att badplatsen norr om Ekö bevaras som en skyddad oas…

Det nämns också på sid 88 i LIS-planen att område 18 ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet. Riksintresset är 
också utritat på karta på sid 125 (UH) tillsammans med LIS-området.

Med tanke på behandlingen i LIS-planen och att vi tydligt i nya ÖP beaktar riksintresset verkar det överflödigt att 
särskilt peka ut just detta riksintresse i förhållande till just detta LIS-område. LIS 12 berörs ju t.ex. av riksintresse 
naturvård… Håller du med om denna slutsats, räcker det som det är?

Länsstyrelsen 2019-05-08: När det gäller RI friluftsliv Bolmen så håller jag med dig om att det räcker med det som 
redan står i ÖPn tillsammans med det som står i LIS-planen.

ÅTGÄRDER: 

- Texten om ”diskussion med länsstyrelsen” har tagits bort på sid 189 (AH) eftersom den inte längre är aktuell. I 
övrigt ingen åtgärd.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Länsstyrelsen ser det som positivt att det tillkommit en text om att inventering av naturvärden bör ut fö ras i ett 
tidigt skede i detaljplaneprocessen så att be byg gel sen kan anpassas till befintliga värden, samt att bygg nation i 
LIS-områden inte får orsaka grumling och/ eller utsläpp av föroreningar till vattendragen.

Den östra delen av LIS-område 24 Unnaryd Rangals näs har inte uteslutits ur LIS-området. I samråds redo görelsen 
skriver kommunen att avgränsningen ska ses över och att hänsyn till värdena i område med betes mark ska iakttas 
samtidigt som det föreslås ett fortsatt arbete med att undersöka möjligheten att ut vidga om rådet mot öster. 
Länsstyrelsen vidhåller syn punkten om att den östra delen av området bör tas bort.

Kommunen hade i samrådsversionen tagit bort två av de tidigare LIS-områdena LIS 11 och LIS 13. Dessa har 
nu tagits med igen, men förminskats och delats upp i delområden. Länsstyrelsen vidhåller sin upp fatt ning i 
granskningsyttrandet för den nu gällande LIS-planen från 2011, att områdena ska tas bort som LIS-områden, se 
nedan.

KOMMENTAR: Det område i den östra delen av LIS-om råde 24 som innehåller betesmark enligt ängs- och betes -
marksinventeringen har i utställningsförslaget ta gits bort i enlighet med länsstyrelsen synpunkt i sam rådet. Dock 
kvarstår av misstag en smal remsa ängsmark, vilken tas bort. Synpunkten angående LIS 11 och 13 noteras, se 
nedan.

DIALOG: 

Hylte kommun 2019-05-03: ”Den östra delen av LIS-område 24 Unnaryd Rangalsnäs har inte uteslutits ur LIS-
området” > Jo vi har tagit bort den delen i öster som omfattade betesmark enligt ängs- och betesmarks invente-
ringen (gult och orange i kartan på sid 66 UH) i enlighet med länsstyrelsens yttrande. Frågan är om ni menar att 
det var något annat än ängs- och betesmarken som skulle bort? 

Länsstyrelsen 2019-05-06: Frågan som gäller LIS-område 24 kommer från naturvård och jag har inte fått tag på 
någon som kan svara men jag ska försöka under eftermiddagen. Jag ser att ni minskat ner på området men det 
ser fortfarande ut att omfatta betesmark men jag dubbelkollar detta. 

Länsstyrelsen 2019-05-06: Nu har jag pratat med berörd person på naturvård och vi ser att ni nästan uteslutit 
hela området men det skulle behövas en liten justering i den östra delen där den röda markeringen på LIS-kartan 
buktar in, se även bifogad karta. Här kunde vi ha varit tydligare i vårt yttrande men det har nog blivit något 
missförstånd om kartan. 

Hylte kommun 2019-05-06: Jag ser i kartan på sid 66 att det är en liten flik som inte blivit borttagen. Då ser vi till 
att ta bort den!

ÅTGÄRDER: 

- Ängs- och betesmarken (orange) var redan helt borttagen i utställningsförslaget, men en felaktighet i legenden 
kan ha lett till ett missförstånd. Gul färg är ”framtida jordbruksmark” hämtat från block databasen, medan orange 
är från Ängs- och betes marks inventeringen 2006. Legenden är nu korrigerad, se sid 64 i AH.

LIS 11 Mellanfärgen-Hallaböke, nu 11 A och B

Vissa delar av det tidigare utpekade området Mellan färgen-Hallaböke har tagits bort. Nyckelbiotopen har undan-
tagits. Det finns dock värdefulla skogsmiljöer med bok utanför nyckelbiotopen. Kommunen anger i ställnings-
tagande (i texten står det område 13 A och B, men gäller sannolikt för 11 A och B) att de föreslagna områdena 
och tänkta tillfartsvägar har lokaliserats så att de inte inkräktar på områden med biotopskydd /nyckelbiotoper 
eller fornlämningar. De områden som nu pekas ut är små områden som bedöms lämpliga för 8–10 respektive 4 
bostäder. Enligt Länsstyrelsen finns det risk att byggande här kommer att splittra upp det värdefulla naturområdet 
och medföra anläggning av väg med mera för endast ett relativt litet tillskott av bostadshus. Länsstyrelsen vidhåller 
sin bedömning att området inte bör väljas ut som LIS-område.

KOMMENTAR: LIS 11 föreslås tas bort som LIS-område.

ÅTGÄRDER: 

- LIS 11 helt borttaget, se sid 60-70 (AH).



LIS 13 Södra Färgensjön-Löjenäs

Vid Löjenäs finns värdefulla hävdade slåtterängar samt naturbetesmarker. Flera fladdermusarter, varav några är 
fridlysta, har dokumenterats inom området. Fladdermusarterna är fredade enligt 2 och 4 stycket 4§ artskydds-
förordningen (2007:845,) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa arten eller avsikt ligt förstöra eller 
skada bo- och viloplatser. 

Strandskyddet är på platsen är sedan många år utvid gat till 200 meter, vilket betyder att området har be-
dömts ha ett högt värde för naturvård och friluftsliv. Områ det har i stora delar kvar karaktären av ett små skaligt 
kulturlandskap.

Länsstyrelsen bedömer att området inte bör bebyggas ytterligare och att området inte bör väljas ut som LIS-
område, oavsett om det nu redovisas som delområden och att dessa förläggs utanför skogliga naturvärden, 
nyckelbiotoper och som tagits upp i ängs- och betes marksinventeringen. Kommunen har bedömt att de tre 
delområdena kan ge plats åt 10-12 bostadshus, men har inte på ett övertygande sätt kunnat visa att om rådet tål 
tillkommande bostadsbebyggelse.

Båda områdena (LIS 11 och 13) ligger inom riksintres se området Femsjöbygden vilket är av internationellt intresse 
för svampforskning och som dessutom har stora geovetenskapliga, kulturhistoriska och bio logis ka värden. Inom 
riksintresset finns en rad sårbara bio toper och arter.

KOMMENTAR: LIS 13 föreslås tas bort som LIS-område.

ÅTGÄRDER: 

- LIS 11 helt borttaget, se sid 60-70 (AH).

Hälsa, miljö- och riskfaktorer

Klimatanpassning

Kommunen har i samrådsredogörelsen angett att de ska komplettera översiktsplanen med en skrivning om 
översvämningars påverkan på elförsörjningen. Det saknas dock fortfarande ett resonemang kring detta. Mer 
översvämningar och skyfall kan leda till att el för sörjningen påverkas. Det är därför viktigt att säk ra elförsörjningen 
så vattnet varken kan orsaka av brott eller riskerar att bli strömförande.

KOMMENTAR: En skrivning om översvämningars på ver kan på elförsörjningen läggs till på sid 177 (UH). 

ÅTGÄRDER: 

- Tillägg gjordes redan efter samrådet på sid 177 i UH (jfr sid 173 i SH) i enlighet med synpunkten. För att 
tydliggöra ytterligare har avsnitt ”Infrastruktur” nu delats upp i Kom munikationer och Elförsörjning på sid 173 
(AH), och texten har utökats.

Risk- och sårbarhet
Information om elberedskap och beredskap vid poten tiella dammbrott efterfrågas, för mer infor ma tion se yttrande 
från Svenska Kraftnät. 

Dialog bör ske med räddningstjänsten om skydds av stånd för Hylte damm för att säkerställa att om rå det kan 
utrymmas med kort varsel. Det bör finnas med i översiktsplanen att ingen samhällsviktig verk sam het ska placeras 
så att det kan drabbas av över sväm ning.

KOMMENTAR: Översiktsplanen före slås kompletteras med information om elbered skap, se Svenska kraft näts 
yttrande, kommentar till ”Totalförsvarets och bered skapens elbehov”. Efter dialog med länsstyrelsen (e-post 2019-
05-03 och 06) om ev behov av komplet tering av översiktsplanen med avseende på beredskap vid damm brott, 
konstaterades att frågan kan anses vara till räckligt utredd då dialog med Rädd nings tjänsten redan skett och att 
det sätt de arbetar med beredskap för dammbrott redovisas på sid 182 (UH). För slaget före slås kompletteras med 
en hänvisning till Rädd nings tjänsten. Riktlinje Bedömningszon över svämning på sid 249 (UH) kompletteras med 
en skrivning om att ingen sam hällsviktig verksamhet ska placeras så att den kan drabbas av översvämning. Av 
”Förslag på fortsatt arbete” på sid 210-211 (UH) framgår att sam hällsviktiga verk samheter bör identifieras i det 
fort satta arbetet och en bedömning göras av hur dessa påverkas av över svämningar och/eller ras och skred, för att 
säker ställa grundläggande samhällsfunktioner vid extrema hän delser.  

DIALOG: 

Hylte kommun 2019-05-03: ”Dialog bör ske med Räddnings tjänsten om skyddsavstånd för Hylte damm för att 
säkerställa att området kan utrymmas med kort varsel. Det bör finnas med i översiktsplanen att ingen samhälls-
viktig verksamhet ska placeras så att den kan drabbas av översvämning.” > Jag har försökt få fram denna infor-
mation från Räddnings tjänsten under lång tid, men de hänvisar till de säker hetsåtgärder som nämns i ÖP på 
sid 182 (UH). För att komma vidare i denna fråga behöver jag veta om identifiering av ett geografiskt avgränsat 
utrym ningsområde i översikts planen är ett krav från er sida som kan föranleda ingripande av antagen ÖP? 

Länsstyrelsen 2019-05-06: Frågan om Hylte damm bör vara tillräckligt utredd om ni redan hört med Räddnings-
tjänsten och de hänvisar till ÖPn och tycker att det är okej. 

Hylte kommun 2019-05-06: Ja, Räddningstjänsten anser att de har koll på läget och att de arbetar på det sätt som 
beskrivs på sid 182 (UH). Jag skulle kunna lägga till en referens till Räddningstjänsten om du vill?

Länsstyrelsen 2019-05-08: Lägg gärna till en referens till Räddningstjänsten så att det tydligt framgår att ni har 
stämt av med dem. 

ÅTGÄRDER: 

- Infor ma tion om elbered skap har lagts till på sid 179 (AH). 

- En hänvisning till Rädd nings tjänsten med avseende på dammbrott har införts på sid 178 (AH). 

- Riktlinje Bedömningszon över svämning på sid 247 (AH) har kompletterats med en skrivning om att ingen sam-
hälls viktig verksamhet ska placeras så att den kan drabbas av översvämning. 



Förorenad mark
Kartorna över LIS-områdena i del 1, där det finns poten tiellt förorenade områden, är bättre men fort fa rande 
otydliga. Det är svårt att se på kartorna var de poten tiellt förorenade områdena finns eftersom sym bol erna är små 
och lätt kan förväxlas med pricken för forn lämningar.

KOMMENTAR: Symbolen för förorenad mark förtydligas i LIS-kartorna på sid 64-71 (UH) i enlighet med synpunkt.

ÅTGÄRDER: 

- Symbolerna för förorend mark är nu blå och större än tidigare och riskklass har lagts till, se legend på sid 64 (AH) 
och kartor på sid 65-68 (AH).

Buller från trafik och verksamheter
Länsstyrelsen står fast vid att miljökonsekvens beskriv ningen bör innehålla en översiktlig bullerutredning. En 
förtätning av bebyggelsen med minskat avstånd mellan olika funktioner såsom bostäder, service och arbets platser 
kan väntas ge ökade bullerproblem vid ny och befintlig bebyggelse. Det gäller framförallt vid en förtätning mellan 
bostäder och industriområden inom Hyltebruk och Kinnared. Inom dessa industri områden finns idag tung industri. 
Det gäller t.ex. LIS-område 31 Hyltebruk Brogatan och LIS-område 28 Kinnaredssågen.

KOMMENTAR: Utställningsförslaget har kompletterats med en översiktlig utredning av buller från allmänna vägar, 
vilken redovisas på sid 170 (UH), sid 223 (UH) och i Karta 3B - Hänsyn med tillhörande riktlinje Bedömningszon 
vägtrafik buller på sid 248 (UH). Över sikts planen föreslås kompletteras med mot svarande bullerutredning för 
verksamheter i samråd med kommunens miljöenhet.

ÅTGÄRDER: 

- En översiktlig utredning med avseende på verksam hets buller har genomförts i samråd med miljöenheten, se text 
sid 166 och 219, kartor sid 168 och 222-223 samt Karta 3B i AH. Observera att en över sikt lig buller utredning 
för vägtrafikbuller redan hade genom förts i utställningen. Bullerkarteringarna presenteras tydlig are i antagande-
handlingen med uppförstorade kartor för samtliga tät- och småorter, se sid 222-223 (AH).

Strålning och elektromagnetiska fält
Länsstyrelsen framhåller att hänsyn alltid bör tas till risker med radon vid nybyggnation (radonskyddat/radonsäkert 
utförande) och inte bara under vissa för utsättningar. 

Miljömålet ”säker strålmiljö” bör även tas med i ”pla ne ringsinriktningen”. Säker strålmiljö omfattar även UV-strål-
ning vilket inte omnämns i utställningsför slag et. För mer information se yttrandet från Strål säker hets myndigheten.

KOMMENTAR: Texten i riktlinje G7/Radon på sid 245 (UH) ändras så att det framgår att man alltid ska ta hänsyn 
till radon riskerna vid nybyggnation. Vidare komp let teras Övergripande planerings inrikt ning på sid 174 (UH) med 
att en säker strålmiljö ska efter strävas. Ultra vio lett strålning nämns redan under miljömålet ”säker strålmiljö” på sid 
168 (UH). Se även Strålsäkerhets myndig hetens yttrande.

DIALOG: 

Hylte kommun 2019-05-03: ”Länsstyrelsen framhåller att hänsyn alltid bör tas till risker med radon vid nybygg-
nation (radonskyddat/radonsäkert utförande) och inte bara under vissa förutsättningar” > Vad menas? Är det 
något i texten (sid 174 UH) eller riktlinjen (sid 245 UH) som motsäger detta, eller handlar det om att det istället för 
”om misstanke finns” bör stå ”alltid” i riktlinjen på sid 174 (UH)? 

Hylte kommun 2019-05-06: Radonfrågan tror jag att jag löst genom att i riktlinje G7/Radon ändra från ”om 
misstanke finns…” till ”För att utesluta radonproblem vid nybyggnation bör alltid mätningar göras och de rikt- och 
gränsvärden som finns för radon iakttas vid val av åtgärder (radonsäker/radon skyddat utförande). För riktvärden 
för radon i inom hus luft, se strålskydds förordningen.” (lägger till i ref.listan).

Länsstyrelsen 2019-05-06:  Synpunkten om Radon här stammar från Strål säker hets myndighetens yttrande och 
handlar om att det behöver tydliggöras i riktlinjen att det alltid ska tas hänsyn till radon vid nybyggna tion. Ser 
förresten att du redan svarat på denna frågan.

ÅTGÄRDER: 

- Texten i riktlinje G7/Radon på sid 242 (AH) har ändrats så att det framgår att man alltid ska ta hänsyn till radon-
riskerna vid nybyggnation. 

- Övergripande planerings inrikt ning har komp let teras med att en säker strålmiljö ska efter strävas, se sid 170 (AH). 

- Nytt avsnitt om UV-strålning har lagts till på sid 167-168 (AH) samt riktlinje på sid 242-243 (AH).

- Informa tion om ny strålskyddslag och -förordning har lagts till i referenslistan på sid 257 (AH).

- Bedömningen av miljömål Säker strål miljö på sid 213 (AH) har setts över med hänsyn till påverkan på mål upp-
fyllelse. 

III. Rådgivande synpunkter
Kulturmiljöfrågor
I samband med översiktsplanearbetet har Hylte kom mun även tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram. Kul tur-
miljöprogrammet antogs i mars 2019. I de rikt linjer som finns i översiktsplanen skriver kom munen att de särskilda 
kulturvärden som identifierats i kul tur miljöprogrammet ska beaktas vid planering, bygg lov givning och andra 
kommunala beslut.

Kommunen skulle inom ramen för översiktsplanen kunna arbeta mer proaktivt och till exempel sätta mål för att ta 
fram detaljplaner och områdesbestämmelser med syfte att bevara och utveckla ovan nämnda kultur miljöer.

På sidan 244 står den länsomfattande bebyggelse in ven teringen omnämnd som ”länsstyrelsens bebyg gelse-
inventering”. Detta är en felaktig benämning. In ven teringen kom tillstånd tack vare ett samarbete mel lan länets 
kommuner, Länsstyrelsen och Kultur miljö Hal land. Inventeringen genomfördes i syfte att iden ti fiera den kultur-
historiskt värdefulla bebyg gel sen. I över sikts planen bör det framgå vad detta kun skaps under lag har för status och 
hur den kultur his toriskt värde fulla bebyggelsen som pekas ut i inven teringen lång sik tigt ska tillgodoses. Detta till 



exempel genom att sätta mål för att sådana bygg nader förses med relevant skydd vid detalj plane läggning.

På sidan 136 under rubriken Kulturmiljölagen står det att det finns tre byggnadsminnen i Hylte kommun. 
Regeringen fattade beslut 2018-03-29 om att bygg nads minnesförklara Landeryds station. Nu finns det därför 
fyra byggnadsminnen i kommunen. Lande ryds station är dock statligt byggnadsminne enligt 3 § för ordningen 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen. De övriga tre är byggnadsminnen enligt 3 kap kultur miljölag (1988:950).

KOMMENTAR: Utöver riktlinjer för Riksintresse kultur miljövård och KM 1-36 Särskilt värdefull kulturmiljö, anges 
under G4 Natur- och kulturmiljövärden riktlin jer för bland annat Varsamhet och Förvansk nings för bud. Under 
Förvanskningsförbud anges att ”För sär skilt värdefulla byggnader gäller förbud mot för vansk ningar. Till sådana 
byggnader hör i allmänhet bygg nader som identifierats i /.../ bebyggelseinventering som klass A och klass B. 
Genom att ange denna gene rella riktlinje som i översiktsplanens karttjänst är kopplad till hela kommunens yta, 
kan efterlevnaden av lagstiftarens ambitioner förbättras betydligt. För vansk nings för bud föreslås kompletteras med 
en skriv ning om att sär skilt värdefulla byggnader bör förses med relevant skydd vid detalj plane läggning. Planen 
komp letteras vidare med information om det nya bygg nads minnet för Lan deryds station och benäm ning en av 
bebyggelse inventeringen korrigeras.

ÅTGÄRDER: 

- Riktlinje G4/För vansk nings för bud har komp let teras med en skriv ning om att sär skilt värdefulla bygg nader bör 
förses med relevant skydd vid detalj plane läggning, se G4/Förvanskningsförbud sid 241 (AH). 

- Texten har kompletterats med information om det nya bygg nads minnet för Lan deryds station, se sid 134 (AH) 
samt referens (SFS2013:558) på sid 256 (AH).

- Benäm ning en av bebyggelse inventeringen har korrigerats, se G4/Förvanskningsförbud sid 241 (AH).

Arkeologi
På sidan 136 under rubriken Kulturmiljölagen om nämns Riksantikvarieämbetets fornlämnings register i form av 
databas med namnet fornsök. Nämnda data bas har under hösten 2018 uppgraderats och benämns nu kultur-
miljö registret Fornreg.

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang påtala att det finns en stor mängd fornlämningar i landskapet som inte är 
kända eller registrerade i Fornreg. Samtliga forn lämningar såväl kända som ännu okända dylika, uppbär lagstadgat 
skydd enligt 2 kap 1 § kultur miljö lagen (1988:950). 

På sidan 244 under rubriken Fornlämningar framhålls att fornlämningar bör beaktas i tidiga skeden av pla ne ring 
och byggande. Länsstyrelsen vill här fram hål la vikten av 2 kap 10 § kulturmiljölagen (1988:950) som påtalar att 
den som avser att uppföra en bygg nad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid 
genom att inhämta infor mation från länsstyrelsen ta reda på om någon forn läm ning kan beröras av företaget och 
i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

KOMMENTAR: Det nya namnet på kulturmiljöregistret Fornreg uppdateras. Översiktsplanen uppdateras också 
med information om okända fornlämningar på sid 136 (UH), och riktlinje G4/Fornlämning föreslås komp letteras 
med information om att länsstyrelsen i god tid alltid bör kontaktas för att hämta information om eventuella forn-
lämningar.

ÅTGÄRDER: 

- Enligt vad jag förstår finns kulturmiljöregistret Fornsök kvar för att söka information om registrerade lämningar 
medan Fornreg är ett registreringsverktyg för yrkesverksamma inom kulturmiljövården för att registrera informa-
tion, vilket kräver inloggning. Namnet Fornsök har därför inte ändrats i handlingen. Däremot har referensen på sid 
256 (AH) uppdaterats med ny hemsidesadress, och den nya referensen ändrats på sid 64, 92 och134 i AH.

- In formation om okända fornlämningar har lagts till i text på sid 134 och riktlinje G4/Fornlämning på sid 241 (AH)

- Riktlinje G4/Fornlämning har komp letterats med information om att länsstyrelsen i god tid alltid bör kontaktas 
för att hämta information om even tuel la fornlämningar, se sid 241 (AH).

Naturvärden och rekreationsområden
Länsstyrelsen anser fortfarande att det bör framgå i översiktsplanen hur skydd för värdefulla natur områ den på 
kommunens mark ska säkerställas samt att kommunen bör överväga att bilda kommunala natur reservat.

Länsstyrelsen håller fast vid att naturvårdsprogrammet inte borde komma till i efterhand utan att det borde ha 
integrerats i översiktsplanen. Eftersom natur vårds programmet inte tagits fram ännu har den identifiering och 
analys av spridningskorridorer för djur och växter som efterfrågades till översiktsplanen uteblivit.

Planeringsinriktningen för naturmiljö och friluftsliv är fortfarande relativt vag och kortfattad. Enligt kommunen 
kommer det grönstrukturprogram som håller på att tas fram att ge ett bättre underlag för en tyd ligare planerings-
inriktning.

KOMMENTAR: På sid 159 (och sid 154 UH) framgår att det i arbe tet med ett nytt naturvårdsprogram ingår att ta 
ställning till hur värdefulla områden på kom mun ens mark ska säker ställas liksom ev behov av kom mu nala natur-
reser vat. Resultatet av detta arbete arbetas sedan in vid aktualisering och uppdatering av över sikts planen. Se även 
yttrande från Samhällsbyggnads nämnd en under Beslut och yttranden. 

Det är ett omfattande arbete att ta fram en ny över sikts plan och många underlag som i samband med det tas 
fram. Det har i denna planeringsomgång inte funnits tillräckliga resurser att ta fram ett helt nytt natur vårds-
program, men det framgår tydligt i över siktsplanens genom förande kapit el att detta bör ske i det fortsatta arbetet 
med en rullande översikts pla ne ring, se sid 210 (UH). Genomförandepunkterna på sid 203-211 (UH) föreslås vida re 
kopplas samman med nämnds ansvar och budget processen i arbetet med imple men te ring av över sikts planen.

Planeringsinriktningen för naturmiljö och friluftsliv på sid 165 (UH) ses över och preciseras.

Se även kommentarer till Centerpartiets yttrande, samt yttran den från Derome Timber, LRF, Anders Sand ström, 
Örjan Carlsson m.fl., Marit och Morgan Eriksson och Marie och Jon Montan. 

ÅTGÄRDER: 

- Ett nytt stycke om säkerställande av värdefull natur på kommunens mark har lagts till på sid 155 (AH) och en 



riktlinje har införts, se G4/Kommunal mark sid 240 (AH). 

- Planeringsinriktning en för natur miljö och friluftsliv på sid 161 (AH) har förtydligats något, men anses i övrigt 
räcka som översiktligt förhållningssätt. Skillnaden mellan planeringsinriktning och riktlinjer i väg led ning en i kap 
11, förklaras i läsanvisningen på sid 2 (AH).

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen vidhåller att ambitionen att arbeta in grön strukturplanen i översiktsplanen är viktig. Det för tydli-
gande som Länsstyrelsen efterfrågade av att den bio logiska mångfalden är grunden för funktionella eko system 
och funktionella ekosystem är en förut sätt ning för de ekosystemtjänster naturen bidrar med åter finns inte i 
översiktsplanen.

KOMMENTAR: Arbetet med grönstrukturprogrammet har varit för enat med problem och har dragit ut på tiden. 
Kapitel 7.2 och 7.3 föreslås bearbetas ytterligare i relation till grönstrukturplanen.

Översiktsplanen kompletteras på sid 156-157 (UH) med en skrivning om hur ekosystemen hänger samman, enligt 
länsstyrelsens synpunkt.

ÅTGÄRDER: 

- Kapitel 7.2-7.3 har setts över i sin helhet, se sid 138-161 (AH). 

- Ut form ning en och omfattning av de tät orts nära rek rea tions om rå dena har be arbe tats och preciserats ytter liga-
re så att de blir bättre an pas sade till lokala behov. För att förtydliga syftet har namnet ändrats till ”Tätorts nära 
område med rekreationsvärden”, se sid 156-161 och Karta 3A (AH). 

- Tätorts nära stråk med rekreationsvärden har lagts till med tillhörande riktlinjer, se sid 156-161 och Karta 3A 
(AH).

- Grön struktur pro gram mets status har för tydligats i text på sid 140, 149, 161 och 251 (AH). 

- Text om hur ekosystemen hänger samman har lagts till på sid 152 (AH).

Vatten-och materialförsörjning
Länsstyrelsen vill informera om att det för närvarande finns 6 tillståndsgivna täkter i Hylte kommun. En av dessa 
har tillstånd till täkt av sand och grus, två har tillstånd till täkt av berg, en har tillstånd till täkt av berg och morän, 
en har tillstånd till täkt av berg, grus och sand och slutligen har en tillstånd till brytning av energi torv. Den 
sistnämnda är lokaliserad inom både Hylte - och Gislaveds kommuner.

I referenslistan saknas den grus- och berginventeringen som Länsstyrelsen och SGU gjorde för 25 år sedan (Läns-
styrelsen i Hallands län Miljövårdsenheten 1994:23. Inventering av naturgrus och krossberg i Hal lands län. Mats 
Engdal (SGU), Lennart Samu els son (SGU), Inger Lundqvist (SGU) och Staffan Bengts son (Länsstyrelsen)).

KOMMENTAR: Ovan nämnda tillståndsgivna täkter redo visas i kartan på sid 120 i utställningshandlingen. 
Referenslistan kompletteras med nämnd inventering.

ÅTGÄRDER: 

- Referenslistan har kompletteras med grus- och berg inven teringen från 1994, se sid 252 (AH).

Trygghet och säkerhet
För läsbarhetens skull och möjligheterna att verkligen arbeta med tryggheten vid kommande arbete inom sam-
hällsplaneringsprocessen så vore det bra om trygg hetsbegreppet definieras på ett tydligt sätt. Detta gör även att 
man konsekvent kan använda endast be grepp et ”Trygghet” under varje del i över sikts planen.

Den definition av ”trygghet” som finns på sidan 57 i översiktsplanen behöver utvecklas. Förhållandet mel-
lan trygghet och säkerhet behöver redas ut och man behöver på ett tydligare sätt definiera vad man menar 
med trygghet. I det fall det är trygghet utifrån risken att utsättas för brott eller ordningsstörning så är Stif telsen 
Tryggare Sveriges teoretiska modell och defi ni tion i deras rapport Trygghet i samhället (Stif telsen Tryggare Sverige, 
2018) användbar. Där de fi nie ras Trygg het och säkerhet så här: ”Säkerhet defi nie ras som den faktiska risken 
att utsättas för brott och ord ningsstörningar, medan trygghet är individens upp le velse av säkerheten/risken” 
Man listar därefter nio aspekter som påverkar tryggheten varav några redan nämns i översiktsplanen. Detta är 
en definition som borde vara användbar att översätta även till andra situationer som kan skapa otrygghet som 
exempelvis risken för att utsättas för trafikolyckor och upp level sen av denna risk. Även Boverket resonerar bra om 
det mångfacetterade trygghetsbegreppet i sin skrift Plats för trygghet (Boverket, 2010).

Viktigt är dock att tydligt använda begreppet säkerhet, exempelvis trafiksäkerhet, om det är det man menar och 
begreppet trygghet (definierat) om det är det man menar så att inte trygghetsbegreppet används utan defi nition 
relaterat till flera olika sammanhang som exempelvis brott, trafik, ekonomi etc.

KOMMENTAR: Synpunkten noteras och användningen av begreppet trygghet ses över i det fortsatta arbetet.

ÅTGÄRDER: 

- Begreppet trygghet har förtydligats genom utveckling av text och bild på sid 55-57.  

Övrigt
Länsstyrelsen är positiv till utökningen av avsnittet om digital kommunikation och vill samtidigt informera 
om den pågående digitaliseringen av planerings pro cessen. Boverkets vision är att gå över till helt digitala 
planeringsunderlag och besluthandlingar där det går att söka och återanvända valda delar av plan infor ma tion-
en både för nya innovativa tjänster och i de grund läg gande lov- bygg- och tillsynsprocesserna. Vägen dit är 
lång och kommer kräva både lag änd ring ar och bred samverkan mellan myndigheter i den nationella digitala 
infrastrukturen.

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/digitalisering-av-planeringsprocessen/

Länsstyrelsens yttrande innebär inget ställningstagande avseende de i översiktsplanen föreslagna verksam het erna 
och åtgärder för vilka krävs prövning enligt miljö balkens bestämmelser.

KOMMENTAR: Synpunkten noteras.








