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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 
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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 svensk 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 Regioner. Skriften ”Tillit och tolerans” 
har tagits fram av Jan Torége, utredare på SKL, nuvarande Sveriges kommuner 
och regioner. 
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. Bearbetning 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 offentlig service. Procentandel av rörelsenätet med 
respektive 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, 

synlighet 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 skyltfönster 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 Tryggare 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 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.
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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 
måste 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 definition 
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.
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Riksintresse naturvård

LIS-OMRÅDEN

SKYDDADE OMRÅDEN

RIKSINTRESSEN

Riksintresse kulturmiljövård

Ekologiskt särskilt känsligt område

Nyckelbiotop

Sumpskog 

Skogligt naturvärdesobjekt

Våtmark

Tätortsnära rekreation
Utredningsområde särskilt värdefull 
naturmiljö
Särskilt värdefull kulturmiljö

Ängs och betesmarks inventeringen

Myrskyddsplan

Potentiell jordbruksmark

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 2019.
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, Hylte kommun, 1994b.
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 byggnaderna i den nordvästra delen av om rådet 
där det tidigare funnits spånskivefabrik, skrot han te-
ring 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 
delen 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. Rydö bruk 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)
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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 huvudscenariot ingår också en befolkningsutveckling 
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

HUVUDSCENARIO

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 vissa 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.
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Bruksmiljö i Hyltebruk. Foto Hylte kommun Pernilla Jacobsson.




