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6. Energi och resurser för framtiden

ma re 340 giga wattim mar, varav el utgör 95 procent3 
och fjärr värme fem procent.4

Slutanvändning: Av den totala energianvändningen i 
Sve rige står industrisektorn för nästan 40 procent5. 
Massa- och pappersindustri kräver mycket ener gi och 
står för ungefär hälften av den slutliga ener gi an vänd-
ningen inom industrin. Bostads- och ser vice sek torn, 
där bland annat bostäder, lokaler, jord- och skogs-
bruk ingår, står för nästan lika mycket, me dan trans-
port sektorn står för en knapp fjärdedel av Sve ri ges to-
tala energianvändning. I Hylte är energi an vänd ningen 
1751 gigawattimmar, vil ket är näs tan en halv procent 
av Sveriges totala an vänd ning. Här står in dustri-
sektorn för hela 86 pro cent, medan trans port- res pek-
tive bostads- och ser vice sektorn står för 6-7 pro cent 
vardera6, se figur 6:2. Energi an vänd ning en har mins-
kat med en tredjedel i Hylte under 2005-2014.7 Ned-
drag ning ar och en er gieffektivisering vid pappersbruket 
i Hyltebruk står för en del av minsk ning en, men ener-
gi effektivisering har skett inom alla sek torer, vilket 
minsk ningen med 20-25 procent inom trans port- och 
bo stads sektorerna under perioden visar på. 

3 Den exakta produktionen från vatten och vindkraft i Hylte fram går inte 
av SCB:s statistik, utan har uppskattats utifrån känd pro duk tion i enskilda 
vattenkraftverk (vattenkraft.info) och känd produktion i uppförda vindkraftverk 
(vindlov.se). 
4 Se SCB 2016j och 2016k, se även fotnot 3.
5 År 2014, SCB 2016m.
6 År 2014, SCB 2016m.
7 Se SCB 2016m och Hylte kommun 2008a.

Vi behöver vatten att dricka, energi för att värma våra hus och driva våra verksamheter, bilar 
och datorer, och material för att bygga vägar och hus. Resurserna som vi hämtar från mark
en, vattnet, luften och solen, behöver räcka i all framtid och hanteras varsamt för att inte 
skada planeten när vi producerar och använder dem. I fokusområdet ingår hur vi använder 
och omvandlar energi, hur vi försörjer oss med vatten och material, och hur vi hanterar våra 
tekniska försörjningssystem.

Figur 6:1. Energibalansen omfattar tillförsel, omvandling och slutanvändning av energi. Källa: Energimyndigheten.

6.1 Energiförsörjning
Energibalans
Energi kan inte förstöras eller skapas, utan bara om-
vandlas, se figur 6:1. Energi tillförs från sol, vind, vat-
ten, biobränsle, kol, råolja, naturgas, kärnbränsle med 
mera. Den omvandlas sedan till el, värme och andra 
bränslen som kan användas inom till exempel indust-
rin, i bilar eller för uppvärmning av byggnader. 

Tillförsel: Av den energi som tillförs energisystemet i 
Sverige1, kommer ungefär en tred je del från förnybara 
källor som biobränslen, vatten kraft och vindkraft, en 
tredjedel från kärnbränsle och en tredjedel från fossila 
bränslen och övrigt. 

Omvandling och överföring: Av den tillförda energin 
i Sverige, når ungefär två tredjedelar2 till slut använ-
dar  na. Den sista tredjedelen för svin ner i energi förlust-
er vid omvandling, framför allt vid kärn krafts produk-
tionen, men också vid till exem pel kraft överföring i 
el nät och ledningar. Med om vand ling menas energi 
som har omvandlats från dess ur spung liga form till 
en ny form såsom el, värme, kyla och ben sin. El kan 
till exempel produceras i vind-, vat ten kraftverk och 
sol cel ler, och värme i till exempel sol fångare, värme-
pump ar och fjärrvärmeverk. I Hyl te omvandlas när-

1 554 terawattimmar. År 2014, Energimyndigheten 2015a.
2 368 tera wattim mar. År 2014, Energimyndigheten 2015a.
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Figur 6:2. Energianvändningen i Sverige respektive Hylte 2014. Lila 
är industrisektorn, orange bostads och servicesektorn, gult trans
portsektorn. Källa: SCB och Energimyndigheten.

Hyltes energibalans. Eftersom pappersbruket i Hylte-
bruk är ett glo bal ak tör i en klass för sig, kan det ge en 
mer rätt visan de bild av energibalansen om man räk nar 
bort brukets en ergi användning8. Energi an vänd ningen i 
kom munen blir då istället 920 giga wattimmar. Indust-
ri sektorn står då fortfarande för en hög andel av an-
vänd ningen, 74 procent, medan trans port- respek tive 
bostads- och ser vice sektorn står för 12-13 procent var-
dera. För att täcka användningen i kom mun en9, skulle 
energi pro duk tionen i Hylte behöva öka med drygt 580 
giga wattim mar eller ytterligare 70 pro cent av dagens 
pro duktion. Energi ba lans en på verkas också ge nom en 
fort satt energi effektivisering. 

Övergripande mål för energiförsörjning
Agenda 203010. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030 påver-
kas energiförsörjningen framför allt av 
mål 7 om att säkerställa tillgång till eko-
nomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar 

och modern energi för alla. Det andra målet som berör 
energiförsörjningen är mål 13 om att vidta omedel ba-
ra åt gärd er för att be käm pa klimat för änd ring arna och 
dess konsekvenser. Här in går bland annat planerings-
åtgärder och åt gärd er mot utsläpp av växthusgaser 
och använd ning en av fos sila bränslen.

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

andra halvan av detta århundrade. Varje land ska ta 
fram en klimatplan, där ambitionerna successivt höjs. 
Energisektorn berörs i hög grad av klimatavtalet.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen12. Energiförsörjningen berörs 
fram för allt av fem av miljömålen: 

8   Liksom den fjärrvärmeproduktion som spillvärme från pappers bruket står 
för. 
9   Exklusive pappersbrukets användning.
10 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se
11 Regeringskansliet 2017b, FN 2015.
12 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat-
et förändras och att jordens medel tem-
pe ra tur sti ger. El, fjärrvärme och upp-

värmning av bostäder och lokaler står för ungefär en 
tiondel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser13. 

Frisk luft. Utsläpp av luftföroreningar 
som sker lokalt, exempelvis från ved-
eldade hus påverkar luften i närområdet. 
Många luftföroreningar såsom svavel di-
oxid, kvävedioxid, partiklar och mark-

nära ozon, kan dock transporteras långa sträckor. 

Bara naturlig försurning. De ämnen som 
bidrar till försurningen är svaveldioxid, 
kväveoxider och ammoniak. De härrör 
från utsläpp bland annat från värme- 
och elkraftverk. 

Ingen övergödning. Övergödning orsa-
kas av allt för höga halter av kväve och 
fosfor i mark eller vatten. Dessa närings-
ämnen kan hamna i miljön via utsläpp 
till luft av exempelvis kväveoxider från 

kraftverk. 

God bebyggd miljö. I miljömålet ingår 
bland annat att använda av energi, 
mark, vatten och andra naturresurser på 
ett effektivt, re surs besparande och miljö-
anpassat sätt, för att på sikt minska re-

surs användningen och främst använda förnybara ener-
gi källor.

Det klimatpolitiska ramverket14 som ut-
går från Parisavtalet, innebär bland an-
nat att utsläppen från verksam heter i 
Sverige senast 2040 ska vara minst 75 
procent lägre jämfört med 1990, så att 
det långsiktiga, tidssatta målet att Sve-
rige senast år 2045 inte ska ha några 

netto utsläpp alls. En ny klimatlag har trätt i kraft i 
janu ari 2018 som bland annat reglerar ett planerings- 
och uppföljningssystem med årliga klimat redo vis ning-
ar och klimatpolitiska handlingsplaner. 

Nationella energimål15. Re geringens mål-
sätt ning är att Sverige på sikt ska ha ett 
energisystem som baseras på 100 pro-
cent förnybar energi. För den förny bara 
ener gin är målet till år 2020 att an delen 
ska vara minst 50 pro cent av den totala 
energi användningen. För en ergi ef fek ti vi-

sering är målet till år 2020 att en er gi an vänd ning en ska 
bli minst 20 procent effek ti vare, jämfört med 2008 års 
totala en ergianvändning.

13 11,2 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
14 Regeringskansliet 2017e och SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
15 Proposition 2008/09:163.

SVERIGE HYLTE
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Lokala och regionala mål
Regional 
klimat- och energistrategi 
Meddelande 2010: 10

Regional energi och klimatstrategi16. 
Långsiktig vision är bland annat att den 
förnybara en ergin sva rar för hu vuddelen 
av energi till förseln, att fossila bräns len 
har av veck lats som upp värm ningskälla, 
att bostäderna är ener gi snåla och de tek-
nis ka möjligheterna till en er gi effek tivi se-

ring inom in dust rin utnyttjas till fullo. Kli mat- och en-
ergi frågorna ska också vara en självklar del av all sam-
hälls plane ringen.

Energi- och klimatstrategi 
för Hylte kommun 

Antagen KF §70, 2008-11-27

1

Kommunal energi och klimatstrategi17. 
Enligt lagen om kom mu nal energi plane-
ring18 ska varje kom mun ha en ak tu ell 
plan för tillförsel, distri bu tion och an-
vänd ning av energi. I kom mun ens ener-
gi- och klimat stra tegi for mu leras elva 
övergripande mål för att Hylte ska bli en 

fossilbränslefri kommun på lång sikt, och där ige nom 
minska påverkan på klimatet. En upp följning gjordes 
2014.19 De mål som di rekt berör energifrågorna i 
över sikts planen är:

§	Energistrategiska frågor ska ha en framstående roll i 
kommunens planering

§	Självförsörjningsgraden av elproduktion ska öka

STRATEGI FÖR 
ENERGIEFFEKTIVISERING

Hylte kommun 

ANTAGEN AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2011-04-12 
Dnr  2011 SBN0109 

Strategi för energieffektivisering20. Stra-
tegin är en precisering av målen för an-
delen förnyelsebara bräns len, koldioxid-
utsläpp och energianvändning i kom-
mun ens bilar och lokaler. 

Vattenkraft
Lägesenergi. I ett vatten kraftverk ut nytt jas vattnets 
lägesenergi ge nom att man låter det ström ma genom 
en vatten tur bin från en högre punkt till en lägre. 
Unge fär hälften av den totala elproduktionen i Sve-
rige kom mer från vattenkraft. Vattenkraft är bra ur 
klimat  synpunkt, men har samtidigt negativa effekt er 
på natur miljö och bio logisk mångfald.

Miljöpåverkan. Vattenkraften har haft stor negativ på-
verkan på de akvatiska ekosystemen, och många växt-
er och djur som är beroende av forsar och fall har för-
svunnit när dammar skär av deras vandringsvägar. En-
dast två procent av vattenkraftverken har miljö an pas-
sat sin verksamhet med fungerande passager för upp- 
och nedströmsvandring av fisk. Den bristande kon-
nek tiviteten i vattendragen är en viktig anledning till 
att uppsatta miljökvalitetsnormer inte uppnås. 2019 
träder en ny lag21 i kraft, som inne bär att alla vatten-
kraft verk ska prövas enligt miljö balk en. 

16 Länsstyrelsen Hallands län 2010a.
17 Hylte kommun 2008a.
18 SFS 1977:439
19 Hylte kommun 2014a.
20 Hylte kommun 2011a.
21 Lag om vattenmiljö och vattenkraft börjar gälla 1 januari 2019, se 
Civilutskottet 2018a.

Vattenkraft i Hylte. Vattenkraften har en lång tradi-
tion i Hylte och har till exempel varit avgörande för 
lokalisering av pap pers bruk, sågverk med mera. Den 
spelar fortfarande stor roll för energiförsörj ning-
en, och utgör idag ungefär 41 pro cent av den el som 
pro duceras i kommunen, och 14 procent av energi-
använd ningen22. Det finns åtta större vattenkraftverk i 
Hylte:23 tre i Nissan (Fröslida, Nyebro, Hylte damm), 
tre i Väs ter ån (Gustafsberg, Kinnareds nedre, Kinna-
reds övre), ett i Strömshultsån (Höljeryds) och ett i Ya-
bergsån (Yaberg). Störst är Hylte damm (Jakobs sjö) 
som pro du ce rar cirka 100 gigawatttimmar per år och 
har en fall höjd på hela 63 meter24. Övriga verk be-
döms pro du cera cirka 30 gigawattimmar per år till-
sam mans25. Ut över detta finns småskaliga vatten kraft-
verk, bland an nat Tova reds vattenkraftverk vid Björ-
sjö ån nära Kin nared, som pro du cerar cir ka 0,05 giga-
wattim mar per år.

Vindkraft
Vindkraften idag
Rörelseenergi. I ett vindkraftverk omvandlas vindens 
rörelseenergi till elektrisk energi då vinden passerar 
blad en på verket och får turbinaxeln att rotera. Tur-
bin axeln överför rö rel se energin till en generator där 
den omvandlas till elekt risk energi.

Teknikutveckling. De vindkraftverk som sätts upp i 
Sverige idag är kraft fullare26 och kan på ett effektiv-
are sätt anpassas till den aktuella plats en än när vind-
kraftparkerna började byggas ut i stor skala för cirka 
tio år sedan, och ger därmed bättre pro duk tion än 
tidi gare gene rationer. Exempel på sådana opti me ringar 
är att man bygger högre torn, och att man an passar 
tur bin ens storlek (vingarnas längd) och gene ratorns 
kapa ci tet efter hur vindarna är på platsen.  

Produktion. I Sverige producerades 16,6 terawattim-
mar el från vind kraft år 2015, vilket är cirka tio pro-
cent av den totala elproduktionen i landet. I Hylte 
finns 18 vind krafts verk i drift med en samman lagd 
års pro duk tion på 108 giga wattimmar27, vilket mot sva-
rar cirka 34 pro cent av kommunens totala el pro duk-
tion och 41 pro cent av elanvändningen28. Till stånd för 
ytter li gare 24 verk har beviljats29. Om alla dessa skulle 
byg gas, har de en beräknad års produktion på sam-
man lagt 132 giga wattimmar vilket motsvarar 50 pro-
cent av dagens an vändning av el i kommunen30. 

22 Se SCB 2016j, 2016m. Elanvändning exklusive pappersbruket.
23 Kuhlin 2016.
24 Statkraft 2011.
25 Se fotnot 3.
26 Normalt cirka 3 megawatt installerad effekt.
27 Tre parker har byggts: Fröslida (3 verk 2011), Örken (9 verk 2012) och 
Ryssbol (6 verk 2016). Uppgifter om beräknad årspro duk tion är hämtade från 
producenternas egna hemsidor.
28 Se SCB 2016j, 2016m. Elanvändning exklusive pappersbruket.
29 Energi myn digheten 2016e.
30 Se SCB 2016j, 2016m. Elanvändning exklusive pappersbruket.
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Prövning av vindkraft
Prövning. Vindkraft prövas enligt kapitel 9 i miljö-
balk en, anting en genom en anmälan eller ansökan om 
till stånd. Stör re vindkrafts anläggningar är till stånds-
plik tiga. Som en större anläggning räknas en grupp 
med sju eller fler verk över 120 meter, eller två eller 
fler verk över 150 meter. Tillstånds prövningen görs 
hos länsstyrelsen och miljöpröv nings dele gation erna 
be slu tar om tillstånd för vind kraft etab le ringar på land.  

Detaljplan. Endast om vindkraftverk ska uppföras i 
ett område med stor efterfrågan på mark ska lämp lig-
hets prövning av vindkraft också ske genom detalj plan 
enligt plan- och bygglagen 5:12. Detta kan tilläm pas 
även om flera fas tig hetsägare med angräns ande om-
råden vill uppföra vind kraftverk.

Tillståndspliktig vindkraft. Enligt miljöbalken31 får 
till stånd till en anläggning för vindkraft endast ges om 
den kommun där anlägg ningen är tänkt att upp föras, 
tillstyrker det. Kom mun en har på så sätt veto när det 
gäller större vind krafts anläggningar som till stånds-
prövas enligt miljö balken. Genom att peka ut lämp li ga 
områden för tillstånds pliktig vindkraft i över sikts -

31 Kapitel 16 § 4.

plan en tar kommun full mäk tige i förväg ställ ning inför 
fram ti da beslut om till styr kan eller avstyrkan av till-
stånds pliktiga anlägg ning ar. Det ger också vind krafts-
företagen en tidig indikation på var kom mun en kan 
förväntas vara positiv eller negativ till vind kraft, vilket 
är viktigt eftersom tillståndsprövning är en om fat tande 
och kost sam process. 

Bygglovspliktig vindkraft. Vindkraftsetablering i 
mind re skala prövas istället med bygglov enligt plan- 
och bygglagen och anmälan enligt miljö balken. Det 
inne bär att kom mun en inte har vetorätt vid pröv ning 
av mind re vind krafts an läggningar, och att utpekande 
av sär skil da områden för mindre vind krafts an lägg-
ning ar inte har någon praktisk funktion. Däremot kan 
ut pe kan de av ett olämpligt område för vindkraft, vara 
ett stöd att avslå bygglov för vindkraft vid en bygg-
lovs pröv ning. Som mind re an lägg ning räk nas all vind-
kraft som inte är till stånds pliktig och där sökan den 
inte väljer att söka till stånd. Se även kapitel 7.2 avsnitt 
Landskap och vindkraft.

Små verk. Det krävs varken bygglov, anmälan eller 
till stånd enligt miljöbalken för vindkraftverk under 20 
meter över markytan, med en rotordiameter under tre 
meter, som inte mon te ras fast på en byggnad och som 
pla ceras enligt avståndskrav.

Figur 6:3. Vindkraftspark i skogsmiljö. Foto: Hylte kommun.
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Förutsättningar för utpekande av 
vindkraftsområden i översiktsplanen

Vindkraftsplan 200932 . Tio prioriterade 
områden för vind kraft och två fredade 
områden pekades ut i vind krafts planen 
från 2009. Ur valet gjordes med hänsyn 
till vindenergi på 71 meters höjd, bo stä-
der och andra störnings käns liga verk-
sam het er, av stånd mellan grupp erna om 

minst tre kilometer och till fre da de områden om minst 
500 m, särskilt höga land skaps värden och riks intres-
sen för frilufts liv, natur vård, kul tur miljö vård samt Na-
tura 2000. De prioriterade om rå dena beräknades kun-
na pro du ce ra cirka 1 100 giga wattimar per år. Vind-
krafts produktionen är idag ungefär en tion del av det-
ta. Efter fram tagan det av vindkraftsplanen har föl-
jande för ut sätt ning arna förändrats:

Ändring i miljöbalken 2009. 1 augusti 2009 infördes 
nya regler för att underlätta tillståndsprocessen för 
vind kraftverk och undvika dubbelprövning, vilket tidi-
gare skedde för större anlägg ningar. Utpekande av ut-
red nings områden för vind kraft i över siktsplanen blir 

32 Se Hylte kommun 2009a.

därmed ett stöd för kom munens till styr kan av till-
stånds pliktig vind kraft om till stånds pröv ningen i öv-
rigt visar att så är lämpligt, istället för som tidigare, 
under lag för prövning enligt plan- och bygglagen. 

Vindkraft i Halland 201133. Enligt läns-
sty relsen be döms land skapet i hela Bol-
men området inklusive Fär gen sjö arna 
och Jällunden som mycket känsligt, och 
där med olämpligt för vind krafts etab le-
ring. Läns sty rel sens be döm ning är att 
väsentliga kvali tet er i land skap et skulle 

gå förlorade och dess karaktär för ändras nega tivt vid 
vindkraftsetablering. Området sam man fal ler i stort 
sett med i vindkraftsplanen fredat område VKF1. Fre-
dat om råde för vindkraft föreslås därför lig ga kvar, 
men ut ökas med områdena som om fattar VKP6, VKP5 
och östra delen av VKP4 se figur 6:4. In om detta om-
råde bedöms etab lering av vind kraft, bå de till stånds-
pliktig och bygg lovs pliktig, vara olämplig. Området är 
att be trakta som en form av stort opå ver kat område 
enligt miljöbalken34. Se kapitel 7.2 Landskapsvärden.

33 Land skaps analys ur ett vindkraftsperspektiv, Länsstyrelsen 2011a.
34 Miljöbalken kapitel 3 § 2.

Figur 6:4. Vindkraft. Karta 20190808, Rickard Linder. 
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som minsta storlek för utpekande av riks intresse för 
vind kraft.

Användning av befintliga områden. I flera av de be-
fint liga om rå de na (VKP5-10) har inga förfrågningar 
skett och i ett om råde (VKP11) har kommunen avstyrkt 
en etab le ring. I denna översiktsplan föreslås att dessa 
om råden tas bort. Den vindkraft som etablerats i kom-
mun en har skett framför allt i den västra delen av 
kom mun en mot Halm stad, i VKP1 och VKP2 och i den 
söd ra delen mot Ljungby, i VKP4. Hela eller delar av 
dessa föreslås där för ligga kvar som priori terade om-
råden för vind kraft, men med mo di fie ra de gräns er 
mot omgivande be byg gelse. Sam man lagd års pro duk-
tion för redan upp förd och be vil jad vind kraft i kom-
munen är 240 giga wattim mar, vil ket ut gör 91 pro cent 
av el använd ning en i kom mun en43. De delar av kvar-
va rande områden som inte redan ta gits i anspråk, be-
döms kunna producera ytter li ga re cirka 200 giga watt-
tim mar per år.  

Tillståndspliktig vindkraft. De områden som föreslås 
som ut red nings om råden för tillståndspliktig vindkraft 
är tre områ den, se figur 6:4:

§	VK 1 Fröslida
§	VK 2 Örken
§	VK 3 Knalleberg 

Om rå dena om fattar sam manlagt cir ka 4 400 hektar 
och en upp skattad årsproduktion om 440 giga watt-
tim mar, se figur 6:5. Dessa ut red nings om råden för till-
ståndspliktig vindkraft ersätter tidigare prioriterade 
om råden för vindkraft. 

Olämpligt område för vindkraft. Sådan vindkrafts ut-
byggnad som inte är tillståndspliktig prövas med bygg-
lov i hela kommunen. Med utgångspunkt från läns-
styrelsens bedömning och kommunens tidigare ställ-
ningstagande44 pekas ett område ut som direkt olämp-
ligt för vindkraft, se figur 6:4.

43 Se SCB 2016m Elanvändning exklusive pappersbruket.
44 Fredat område i vindkraftplanen, Hylte kommun 2009a.

Riktlinjer för buller och skuggor, 20122013. Det 
rikt värde för buller som tillämpas vid de statliga till-
stånds prövande myndigheternas bedömningar är att 
ljud nivån från vindkraft vid bostäder generellt inte bör 
vara högre än 40 decibel (dBA). I friluftsområden och 
i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte över-
stiga 35 dBA. Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt 
hörbara toner, så kallade rena toner, bör ljud ni vån 
vara 35 dBA. Riktvärdena avser ljud ni vån från såväl 
pla nerade anläggningar som nära lig gan de be fintliga 
anläggningar35. Rikt vär dena har genom domslut i 
mark- och miljö över dom stol en36 blivit rättspraxis. När 
det gäl ler skuggbildning från vindkraftverk har mark- 
och miljö över domstolen (MÖD) i flera avgöranden 
sla git fast att praxis är att faktisk skuggbildning inte 
får över skrida åtta timmar per år eller 30 minuter per 
dag. Om risk finns för att man kommer över detta ska 
verk en sty ras så att villkoret kan uppfyllas37. 

Grannkommunernas vindkraftsområden. I Fal ken-
berg38 finns det tre områden som pekats ut som ”mest 
läm  pade för vindbruk” som gränsar mot Hylte väster 
om Dräng sered. Även i Halmstad39 finns ”prio ri  te ra-
de om råden för vindkraft” vid kom mun gräns en, som 
gräns ar till prioriterat om råde VKP2 i vind krafts plan-
en. Någ ra mindre områden som an ges som ”olämp-
liga för vind kraft” ligger i samma om rå de. Ljung by40 
har pe kat ut ett ”fre dat område” som gräns ar mot 
fredat om råde i Hyl te och ett ”prio ri te ra t område” för 
vind kraft som gränsar mot prio ri te rat område VKP4 

i Hylte. Gis la ved41 har i ut ställ nings hand lingen till ny 
ÖP an givit Bol men om rå det som gräns ar mot fredat 
om rådet i Hyl te, som ”olämp ligt för vindbruk”.

Vindkraft i planeringen
Kommunala riktlinjer för vindkraft. I och med anta-
gande av denna översiktsplan gäller följande rikt linjer 
för vindkraft i Hylte kommun:

§	Respektavstånd ska vara 1 000 meter fågelvägen till 
bostad eller störningskänslig verksamhet

§	Vindkraftverk ska inte överskrida en totalhöjd på 
150 meter

Minsta storlek på områden. Eftersom Hylte kommun 
endast godtar verk under 150 meter, gäller tillstånds-
plikt för anläggningar med sju eller fler vindkraftverk. 
Med ett inbördes avstånd på 700 meter, krävs en yta 
på minst fyra kvadratkilometer42 om förutsättningarna 
i övrigt är optimala. Då avstånden mellan verk blir allt 
större i takt med att rotordiametern på vindkraftverk 
ökar, kan man förutsätta att storleken på denna yta 
kommer att öka med tiden. Som jäm fö relse använder 
Energi myndigheten storleken fem kvad ratkilometer 

35 Socialstyrelsen 2008a, Bo verket 2009a, Naturvårdsverket 2012a och 
2015a.
36 MÖD 2012, och 2013.
37 Naturvårdsverket 2015a.
 38 Falkenbergs kommun 2014.
39 Halmstad kommun 2014.
40 Ljungby kommun 2009.
41 Gislaveds kommun 2016.
42 Motsvarande 400 hektar.

VINDKRAFTSOMRÅDEN yta årsproduktion

Tidigare prioriterade områden för vindkraft 

VKP 111 10 900 ha 1 090 GWh/år

Utredningsområden för tillståndspliktig vindkraft

Tre utredningsområden 4 400 ha 440 GWh/år

varav 18 uppförda vindkraftverk 108 GWh/år

varav 24 tillståndsgivna verk 132 GWh/år

varav återstående områden 200 GWh/år

Årsproduktion föreslagna områden 440 GWh/år

Figur 6:5. Föreslagna utrednings områ den för tillståndspliktig vind kraft 
motsvarar ytterligare 2025 vindkraftverk, utöver redan upp förda och 
beviljade. 
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liga för pro duk tion av solel, inte minst på industri fas-
tig heter som ofta också har en hög elförbrukning. Av-
görande för hur mycket el som kan produceras är sol-
instrålning, verk nings grad, vinkel, väderstreck och 
skuggning47. Ener gi myn dig het en uppskattar po ten tial-
en i Sve rige för sol celler på framför allt hustak men 
ock så vissa fasader till cirka 40 000 giga wattim mar 
per år eller mer48. 

Solcellsparker. Ett antal större solcellsparker har 
byggts de senaste åren, ofta med kommunala energi-
bolag som investerare. I september 2016 invigdes till 
ex em pel en av Sveriges största solcellsparker vid E6 
utan för Varberg, vilken beräknas producera cirka tre 
giga wattim mar per år. Ungefär lika stor är en ny park 
på flyg platsen i Kalmar. Solcellsparker tar större plats 
per producerad energienhet än vindkraft, men kan 
samtidigt uppfattas som mindre störande. Sol cells-
parker går också bra att kombinera med exempelvis 
betesdjur.

Föreslaget nationellt mål för solel. Det nationella arbe-
tet med att främja solenergi fokuserar på solceller. En-
er gi myndigheten har tagit fram ett förslag till stra tegi 
för hur användningen av solel ska kunna öka i Sve-
rige med målet att Sverige på sikt ska ha 100 pro cent 
förnybar energi. För att nå målet behöver pro duk-
tionen av solel öka till mellan fem och tio procent av 
den totala elanvändningen i Sverige år 2040 enligt för-
slaget49.

47 Energimyndigheten 2016c. Den årliga nettoproduktionen för solel i 
Sverige ligger uppskatt nings vis på cirka 8001100 kilo wattim mar per kilowatt 
installerad effekt för ett svenskt system orienterat rakt mot söder, med en 
lut ning på cirka 3050 grader och som inte skuggas någon gång under dagen. 
Solelsproduktionen kan variera cirka tio procent upp eller ner. 
48 Energimyndigheten 2016c.
49 Energimyndigheten 2016d.

Figur 6:6. Exempel på solkarta från Linköpings kommun. Källa: linkoping.se/solkartan, Linköpings kommun 2016. 

Solenergi
Förutsättningar
Snabb utveckling. Av solens strålar kan man produ-
cera el med hjälp av sol celler, eller värme med hjälp 
av solfångare. Sol energi är en av de energi former som 
har lägst miljö påverkan, och en ökad an vänd ning av 
solenergi är ett viktigt bi drag till över gången till för-
ny bara energi system. Utvecklingen inom solenergi-
områ det har gått snabbt de senaste åren, se figur 6:7. 
Kraftigt pris ras på solcellssystem45 har till sam mans 
med stat ligt in ves te ringsstöd medfört att sol el har bli-
vit ett kon kur rens kraftigt alternativ för el pro duk tion. 

Solinstrålning. Medel sol instrål ning en över Sverige är 
om kring 1 000 kilo wattim mar per kvad rat meter och 
år. Efter som solen strålar mest under som mar halvåret 
när energin efter frågas minst, behöver sol energi kom-
bineras med lagring och/eller andra typer av elpro duk-
tion46. 

Solceller. Solcellen omvandlar solljus direkt till elekt-
risk energi. Processen sker tyst, utan rörliga delar, utan 
bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. 
Detta innebär att solcellssytem kan placeras i befintlig 
be byggelse utan att störa. Det fungerar också lika bra 
oavsett storlek och passar därför bra både för större 
centraliserade kraftverk och för privatpersoners egen-
produktion. 

Solpaneler på byggnader. Solpaneler på byggnader in-
nebär att man kopplar ihop många solceller som vid 
ny- eller ombyggnation kan integreras från början 
och ersätta andra fasad- och takmaterial. I befintlig 
bebyggelse finns det gott om ytor som kan vara lämp-

45 Energimyndigheten 2016c.
46 Energimyndigheten 2016d.
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Solenergi i Hylte. I Hylte kommun finns sol ener gi an-
lägg ning ar framför allt på kommunala anlägg ning-
ar. Potentialen för sol ener gi utbyggnad bör vara stor i 
Hylte i och med det syd li ga läget och många industri-
etableringar med stora an läggningsytor. När det gäller 
större anläggningar på mark, kan den rela tivt låga an-
delen öppen mark vara begränsande, alter nativt kan 
etablering av sol cells parker vara ett alter na tiv för att 
hålla ängs- och åker marker öppna, där den annars 
riskerar att växa igen.

Solenergi i planeringen
Bygglov. För att montera solcellspaneler eller solfång-
are på en bygg nad som följer byggnadens form krävs 
inte bygglov.50 Inom planlagt område måste åtgärden 
vara för enliga med gällande detalj plan. Bygglov krävs 
däremot för sol energianläggningar på bygg nad er som 
är eller ligger inom om rå den som är särskilt värde fulla 
ur his torisk, kul tur  histo risk, miljö mäs sig eller konst-
närlig syn punkt. Bygglov krävs även in om och i an-
slut ning till områden som är av riks in tres se för total-
för svaret.51 För solanläggningar som är fristående 
eller till exempel är vinklade i förhållande till taket 
krävs bygg lov inom detaljplan och inom 4,5 meter 
från gran ne i områden utan detaljplan. Hylte kommun 
främ  jar sol energi an lägg  ning ar ge nom av gift  sfria bygg-
lov. 

Detaljplan. Ett effektivt resursutnyttjande av solenergi 
är till stor del beroende av en främjande fysisk plane-
ring. Förutsättningarna sätts redan i detaljplanen ge-
nom att byggnader är utformade på ett sådant sätt att 
tak- och fasadytor har rätt förutsättningar gäl lande 
instrålning och skuggning. Vidare har sam plane ring av 
solceller och växtlighet betydelse vid solcells integ ra-
tion i byggnader. Växtlighet är viktig både ur trivsel-
synpunkt och av miljöhänsyn. Exempelvis kan löv träd 
bidra med minskad energianvändning i ett kon tors-
hus sommartid, genom att hindra sol instrålningen. Då 
kan det vara effektivast att placera solceller på eller 
integrerat i tak istället för i fasaden.

Solkartor. Ett sätt att underlätta för etablering av sol-
energi anläggningar är att ta fram solkartor, som kan 
användas för att beräkna potentialen för solcells an-
lägg ningar. Flera kommuner har tagit fram sådana, 
bland annat Linköpings kommun, se figur 6:6, som i 
nuläget den kommun som har högst installerad effekt 
solceller i Sverige52. Energimyndigheten har föreslagit 
att en nationell solkarta ska tas fram, vilket ännu inte 
beslutats53. Om detta kommer att ske, och hur en så-
dan kartering i så fall kommer att se ut åter står att se. 
Om den nationella karteringen blir mer över sikt lig till 
sin karaktär, kan det finnas anledning att komp lettera 
denna med lokala solenergikartor för kom mun en.

Utredningar och översiktlig planering. I nuläget finns 
inte tillräckliga underlag för ut pe kande av sär skilda 
områden för solcellsparker i över sikts planen. För ut-

50 Ändring inom detaljplan i augusti 2018, se Civilutskottet 2018b.
51 I Hylte gäller detta inom Riksintresse totalförsvar luftrum, se karta 3B.
52 Energimyndigheten 2016c
53 Energimyndigheten 2016d.

Figur 6:7. Installerad effekt från solel har vuxit kraftigt från 2010. 
Bild en visar kumulativ och årlig installerad effekt. Källa: Energi myn dig
heten 2016c.

Figur 6:8. Solceller integrerade i takpannor (överst), i solskydd (mitten), 
och solceller på tak (underst). Foto: SolTech Energy, Solar choicenet, 
Fredrik Sandberg/TT.
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sätt ningarna för ökad solenergi an vänd ning i kom-
mun en bör därför utredas vidare i den fort satta pla-
ne ring en. Det fortsatta arbetet med att ta fram un der-
lag i form av solkartor med mera, får utvisa om det 
är möjligt och lämpligt att peka ut sol energi om rå den, 
och om ett eventuellt tematiskt tillägg till över sikts-
planen för sol energi i så fall bör tas fram.

Fjärrvärme
Förutsättningar
Central värmeproduktion. Fjärrvärme är den vanlig-
aste uppvärmningskällan för lokaler och fler bostads-
hus i Sverige och står för 86 pro cent av uppvärm nings-
ener gin av dessa54. För upp värmning av småhus står 
fjärrvärme däremot bara för 19 procent, eftersom des-
sa ligger glesare och kräver mer ledningar per an slut-
ning55. Fjärrvärme produceras i ett centralt värmeverk 
och levereras till olika fastig heter i form av hög tem pe-
rerat vatten i isolerade led ning ar. Oftast används en er-
gi som annars skulle gå för lorad, som till exempel rest-
er från skogsavverkning, av fall eller spillvärme från 
industrin.

54 År 2014.
55 Energimyndigheten 2016d.

Fjärrvärme i Hylte. I Hylte kommun används fjärr-
värme sedan 1980-talet i Hyltebruk och Unnaryd56 
och förvaltas idag av Hyl te bo stä der. Nätet är störst i 
Hyltebruk. Det når 230 kund er via 20 kilometer led-
ningar. Här används spill värme från pappersbruket till 
62 procent och biobränsle till 38 procent57. En elpanna 
finns som reserv. I Unnaryd produceras fjärrvärme i 
ett pelletseldat värmeverk med en oljepanna i reserv, 
och når knappt 30 kunder inom ett begränsat område. 
Det finns också viss fjärrvärme i Landeryd. 

Fjärrvärme i planeringen
Utbyggnad. Det är angeläget att utöka användningen 
av fjärr vär me där möjligheten finns och där den ger 
mest effekt. Genom att förtäta och lokalisera ny be-
byg gelse cent ralt, kan fler bostäder anslutas till fjärr-
värmenätet. På grund av höga inves te rings kost nader 
finns idag inga planer på att bygga fjärr värme an lägg-
ningar i fler orter. Däremot byggs nätet ut suc cessivt 
i befintliga orter. När detaljplaner tas fram för ny be-
byggelse är det därför viktigt att reda ut möj lig het  erna 
att utöka nätet, liksom att i möjligaste mån loka li sera 
nya byggnader så att dessa går att ansluta till fjärr-
värmenätet. 

56 Elmarknadsinspektionen 2016.
57 Hyltebostäder 2016a.
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Figur 6:9. Vattenkraft och fjärrvärme. Karta 20190726, Rickard Linder. 
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Biogas
Syrefri rötning. Biogas bildas när organiskt material 
ex empelvis matavfall, gödsel och växtrester bryts ner 
under syrefria förhållanden med hjälp av mikro orga-
nism er. Biogas är en förnybar energigas och be står i 
hu vud sak av metan och koldioxid. Vid för brän ning 
av bio gas bildas biogen koldioxid och vatten, vilket 
inte ger något nettotillskott av koldioxid i atmo sfären. 
I pro cessen produceras också biogödsel, som kan an-
vän das som fullgott gödningsmedel inom lant bruk et58. 
Bio gas kan produceras i liten skala på exempelvis en 
gård, eller i mer storskaliga anläggningar. Bero ende på 
storleken är det olika myndigheter som ansvarar för 
pröv ningen59. I Halland finns för när va rande 14 bio-
gas anläggningar som tillsammans pro du cerar cirka 
96 gigawattimmar60. I Hylte finns ingen bio gas an lägg-
ning, och enligt beräkningar är poten tial en för biogas 
av organiska restprodukter endast 15 giga wattim mar 
per år.61 

Termisk förgasning. En teknik som är under utveck-
ling och som kan ha potential även i Hylte, är för-
gas ning av skogsråvara vid hög temperatur, så kallad 
ter misk förgasning. Gasen som bildas då kallas bio-
metan, bio-SNG (Synthetic Natural Gas) eller bio gas, 
och aska bildas som biprodukt. Potentialen av bio-
metan från skogsbruk och skogsindustri Halland be-
döms till 1 300-2 200 gigawattimmar per år. Totalt 
skulle cirka 50 procent av dagens utsläpp från trans-
port sektorn i Halland kunna ersättas med bio me tan 

58 Länstyrelsen Hallands län 2012a.
59 Se lansstyrelsen.se/Halland/Sv/miljoochklimat/verksamhetermed
miljopaverkan/miljofarligverksamhet/branscher/biogas.
60 Biogasportalen 2016
61 Länstyrelsen Hallands län 2012a.

Övergripande planeringsinriktning - Energiförsörjning
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Utveckla bebyggelse och infrastruktur enligt strukturbilden för att minska transportarbetet för långa resor.
§	Verka för en mer energieffektiv bebyggelseutveckling, så att målen om minskad energi använd ning kan uppnås.
§	Stimulera byggande av solcellsanläggningar. Utred för ut sätt ningarna för ökad solenergi an vänd ning i kom mun en 

och ta fram lämpliga planeringsunderlag.
§	Utred möjligheten att bygga ut fjärrvärmenätet i samband med detaljplan, och lokalisera om möjligt ny bebyggelse 

så att den kan anslutas till befintligt nät.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Energiförsörjning
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	VK 13 UTREDNINGSOMRÅDE TILLSTÅNDSPLIKTIG VINDKRAFT
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	OLÄMPLIGT OMRÅDE FÖR VINDKRAFT

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

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

från en förgasningsanläggning på cirka 1 300 giga-
wattim mar per år62. Den första kom mer siella för gas-
nings anläggningen har nyligen byggts i Göte borg inom 
GoBiGas-projektet63.

Mål för förnybar energi. Inom ramen för de natio nel-
la målen för förnybar energi, se avsnitt Energibalans 
ovan, av ser regeringen att även fortsättningsvis främja 
ut veck lingen av biogas genom att stödja ny teknik och 
inno vativa lösningar som stärker biogasteknikens kon-
kur rens kraft och ökar biogasproduktionen. Ambi tion-
en är också att utforma de ekonomiska styrmedlen för 
biodrivmedel på ett sätt som ger långsiktigt goda vill-
kor för hållbara biodrivmedel64.

Föreslaget nationellt mål för biogas. Region Skåne, 
bransch organisationen Energigas Sverige och infra-
struk turbolaget Swedegas har i samverkan med en 
bred referensgrupp tagit fram ett förslag till natio nell 
bio gas strategi65. Ett nationellt mål om 15 tera wattim-
mar biogas föreslås till år 2030, varav cirka 12 tera-
wattimmar bedöms behövas inom trans port sektorn 
och tre terawattimmar inom industrin.

Biogas 2020. Region Halland deltar i projektet Bio-
gas 2020 som ska skapa en plattform för samarbete, 
företagsutveckling och kunskapsutbyte för att Öre-
sund/Kattegatt/Skagerakområdet ska ta en ledande roll 
i utveckling av nya hållbara metoder, pro dukter och 
tjänster inom biogasområdet66.

62 Länstyrelsen Hallands län 2012a.
63 Biogasportalen 2016, Göte borg Energi 2016.
64 Regeringskansliet 2016a.
65 Region Skåne m.fl. 2015b.
66 Region Halland 2016c.
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6.2 Vatten- och 
materialförsörjning
Övergripande mål för vatten- och 
materialförsörjning

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030, på ver-
kas vatten- och material försörj ning en 
fram för allt av mål 6 om att säker ställa 
tillgång till och en hållbar för valt ning av 

vatten för alla. Vattenför sörj ning en berörs också av 
mål 13 om att vidta ome del ba ra åt gärd er för att be-
käm pa klimat för änd ring arna och dess konsekvenser, 
och ma terialförsörjningen av mål 9 om håll bar indust-
rialisering och infrastruktur, inklu si ve en effek ti vare 
resurs an vänd ning.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Vatten- och material försörj ning-
en berörs fram för allt av tre av miljö målen: 

Grundvatten av god kvalitet. Efterfrågan 
och på frest ningen på grundvattnet ökar 
generellt. Grusåsar och andra liknande 
formationer i land skapet spelar en viktig 
roll som dricks vattenresurs, vil ka sam-

tidigt används för utvinning av naturgrus, bland annat 
för att framställa betong.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Våtmarkerna påverkas bland 
an nat när de exploateras för bränsle ut-
vin ning av torv.

God bebyggd miljö. I miljömålet ingår 
bland annat en hållbar avfallshantering. 
Den ska vara effektiv för samhället och 
en kel att använda för konsumenterna. 
Av fall ska förebyggas samtidigt som av-

fall som uppstår tas till vara i så hög grad som möj ligt, 
och avfallets påverkan på hälsa och miljö minimeras.

Lokala och regionala mål
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Antagen av SBN 2009-08-25 SBN 0213 

Kommunal vattenförsörjningsplan3. Syf-
tet med planen är att trygga dricksvat-
ten försörjningen på lång sikt. I kom-
mun ens vat ten för sörj nings plan identifie-
ras följande risk om råden för vatten för-
sörj ning en: bristen på re serv vattentäkter 
och överledning mel lan tätorterna, stort 

läckage i VA-ledningsnätet, och brist er på vissa vatten-
verk. En åtgärdsplan4 antogs 2016. Inga vattenresurser 
för framtida vatten för sörj ning pekas ut.

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
2 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.
3 Hylte kommun 2009b.
4 Hylte kommun 2016h. Kommunens VAplan omfattar perioden 2016
2027, och ska uppdateras var fjärde år. Innevarande plan ska revideras senast 
år 2019. Se även kapitel 6.3.

1

VA-strategi för Hylte kommun

Framtagen av en arbetsgrupp på samhällsbyggnadskontoret med stöd av LOVA-bidrag från 
Länsstyrelsen i Halland och i samverkan med Naturbruk AB 

Antagen av kommunfullmäktige § 5/16 (2016-03-17)

VAstrategi 20165. I Hylte kommuns VA-
strategi anges som ett strategiskt mål att 
alla kommuninvånare ska ha en trygg 
dricksvattenförsörjning med avseende på 
kva litet och kvantitet. Dessutom anges 
att kommunens grundvattentill gång ar 
ska skyddas för en lång siktig vatten till-

gång, att läckage på de allmänna vattenled nings näten 
ska minska6, och att planer för reserv vat ten ska finnas 
för samtliga tät orter.

Vattenförsörjning
Livsviktigt. Vatten är vårt viktigaste livs medel och 
mest grund läg gande naturresurs, och är nödvändig 
för att många funk tioner ska fungera i samhället, till 
exempel be vatt ning, vatten kraft, kylfining och process er 
i in dust ri er och avloppssystem. Dricks vatten kommer 
från sjö ar och vatten drag, så kallat ytvatten, eller 
från grund vatten. Grundvatten bildas när neder börd 
sipp rar ner genom marken och lagras i tom rum och 
sprick or i berg rum och jordlager. 

Långsiktigt skydd. Rent vatten är inte en självklarhet, 
även om vi är vana vid riklig tillgång till bra vatten i 
Sverige. Miljö belast ning och klimatförändringar för-
ändrar förut sätt ning arna för dricksvatten för sörj ning-
en och ökar risk erna för, dels period vis vatten brist, 
vilket hänger sam man med bland annat mild are vint-
rar, dels för säm rad vatten kvalitet till följd av för sur-
ning, över göd ning och ökad sprid ning av far liga äm-
nen när över sväm ningar blir fler och kraf tig are. Ett 
lång siktigt för bätt rat skydd av vatten till gång arna och 
aktiv vatten för sörj nings pla nering kom mer vara av gö-
rande för den fram tida vatten för sörj ning en.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattendirektivet. Inom EU finns ett gemensamt ram-
direktiv för vatten, det så kallade Vattendirektivet, där 
vatten pekats ut som en av de viktigaste strategiska 
frå gorna för Europas framtid. Det övergripande mål et 
är att uppnå god vattenstatus senast till år 2027. Vat-
ten direktivets kvalitetsmål har i Sverige formulerats 
som miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, kopplat 
till ett omfattande åtgärdsprogram med olika ansvars-
om råden för olika myndig het er. Kom mun er na ska 
aktivt verka för att MKN för ytvatten och grundvatten 
upp nås och att nu varande status inte för sämras, 
vilket kräver sam arbete över kommun- och läns gräns-
erna. Fo kus bör vara att skydda dricks vattnet, mini-
mera över göd ning från en skilda och kommunala av-
lopp, till syn av förore nade områ den och att vid plan-
läggning och tillsyn se till att miljö kva li tets normerna 
för yt- och grundvat ten uppnås. För att bedöma vat-
ten kva liteten, klas si ficeras sjöar och vattendrag uti från 
eko logisk sta tus och kemisk status, och grund vatten 
uti från ke misk och kvan titativ status. Den senaste 
klas si fice ring en fast ställdes 2016.

5 Hylte kommun 2016g.
6 Från en oredovisad förlust av vatten (an delen oredo visat vatten/leverans 
från vattenverk) på cirka 25 procent (år 2015) i kommunen, till högst 12 
procent.
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Vattenstatus i Hylte. Hylte kommun ligger inom Nis-
sans, Lagans, Suseåns, Fylleåns och Ätrans huvud rin-
ningsområden, se figur 6:10. Sjöar och vattendrag, 
så kallat ytvatten, upptar cirka tio pro cent av kom-
mun ens yta. De flesta övriga sjöar och vat tendrag har 
måttlig eko lo gisk status, men fyra vat ten drag (Färge-
ån, Lill ån/Bos gårdsån, Skärkeå, Träpp ja ån) har en 
dålig eko lo gisk status 2016, se figur 6:11. Det beror 
fram för allt på miljögifter, för sur ning, och i flera fall 
på för änd ra de habitat genom fysisk på ver kan (vand-
rings hinder). När det gäller kemisk status finns det 
inga ytvatten före komster i Hylte eller i Sverige som 
når god status, fram för allt på grund av för höga halt-
er av kvicksilver men också av bromerade difenyl etrar. 
Om man ser på den kemis ka sta tusen för utom dessa 
äm nen7 ser situa tion en i Hyl tes sjö ar och vatten drag 
bätt re ut. Av de ytvatten före komster som klassats når 
inte Bol men och Unnen god kemisk sta tus, medan öv-
ri ga gör det. Samtliga grund vatten före komst er i kom-
mun en har klassningen god kvantitativ och kvali tativ 
sta tus8, vilket kan hänga samman med att de i själ va 
verket är oklassade. Grundvatten där till räck liga kun-
skaper sak nas får automatiskt god status9. 

Skyddade områden. I vattendirektivet är dricks vattnet 
särskilt uppmärksammat och ingår i en grupp som be-
nämns skyddade områden. Här ingår dricks vatten, 
musselvatten, badvatten, fisk vatten, nit rat känsliga om-
råden, avloppskänsliga områden och vattenrelate rade 
Natura 2000-områden. I Hylte finns föl jan de skydd-
ade områden enligt vattenförvaltnings för ord ning en10: 

§	Vattenförekomster med dricksvattentäkt: Nissan 
mel lan Långaryd och Skeppshult, Bol men, samt fem 
grund vattenvattenförekomster

§	Badvatten: Skärshult
§	Fiskevatten: Bolmen
§	Vattenrelaterade Natura 2000-områden: Tira öar.
§	Nitratkänsliga områden: Nordvästra delen av kom-

munen, vid Drängsered men inte Torup och Kinna-
red (liksom hela Hallands kustområde)

§	Avloppskänsliga områden: Hela kommunen (hela 
Sverige klassas som avloppskänsligt område på 
grund av känslighet för fosfor11)

Huvudskälet till att områden pekas ut som skyddade 
i vattenförvaltningsförordningen är att de är särskilt 
skyddsvärda och att skyddsarbetet för dessa områden 
därför behöver samordnas. Det innebär inte att de 
har ett formellt skydd genom miljöbalken eller annan 
lag stiftning, däremot ett visst skydd genom krav på 
normer och åtgärder enligt vattenförvaltnings förord-
ningen. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för 
över vak ning i samarbete med myndigheter, kommuner  
och andra organisationer, vilket framför allt sker när 
skyddade områden riskerar att inte nå miljö kva li tets-
norm erna för vatten.

7   Vilket brukar benämnas ”utan överallt överskridande ämnen”.
8   VISS 2018: Statusklassningar 20092015.
9   Länstyrelsen Hallands län 2018a.
10 SFS 2004:660. Områdena redovisas geografiskt i Länsstyrelsens 
vatteninformationssystem, se VISS 2018.
11 Naturvårdsverket 2008b.

Hot mot vattenförsörjningen. 
Miljörisker. Försurning är det största hot et för yt vat-
ten kvaliteten i kommunen. Alla sjöar och vatten drag 
utom Bol men och nor ra delen av Nis san är ut satta för 
försurning. Hylte ligger i den del av Sve rige som varit 
värst drabbat av för sur ning, vars främsta or sak länge 
varit surt atmosfäriskt ned fall av sulfat från för brän-
ning. Men utsläppen och ned fal let har minskat kraftigt 
på senare år. Istäl let ökar för sur ning en från skogs-
bruk et, till följd av till växt en och den ökade mängd en 
rå vara som skör das12. Över göd ning bedöms där emot 
inte vara något större pro blem i kom munen. Endast 
Bol men av vatten före komst er na i Hylte har problem 
med över göd ning. Flödes för änd ringar, konti nui tets-
för ändringar till följd av framför allt vatten krafts-
anläggningar, mor fo lo giska för ändringar13 och främ-
mande arter är andra miljö pro blem som finns i varie-
rande om fattning i kom munens ytvatten.14

Kvantitetsrisker. För att en grundvattenförekomst 
ska uppnå god kvantitativ status får inte uttagen vara 
större än nybildningen av grundvatten eller så stora 
att flödesriktningar ändras. Grund vatten nivån får inte 
heller förändras så att det på ver kar eko lo gisk status i 
sam manhängande ytvatten eller eko system en. Grund-
vatten bildas främst under de kalla månaderna efter-
som nästan all neder börd un der som maren tas upp av 
växt er eller av duns tar. Det räcker därför inte med en-
sta ka skyfall för att fylla på grund vat ten magasinen. 
Varie ran de grund vat ten nivå er ger inte automatiskt 
brist på vatten, men om ut tag en är större än tillförseln 
under en lång tid kom mer grund vattennivåerna att 
sjun ka perma nent, vilket kan ge brist både i kom mu-
na la täkter och en skil da brunn ar. Man kan inte på-
ver ka hur mycket det regnar, men det går att påverka 
hur mycket av regn et som når ma ga sinen. Färre hård-
gjorda ytor gör att mer regn kan in filtrera, likaså ger 
damm ar, för dröj nings ma gasin och våt marker vattnet 
tid och möj lig het att nå ner till grund vattnet istället 

12 Havs och vattenmyndigheten 2017a.
13 Mänsklig påverkan på sjöars och vattendrags former och strukturer.
14 VISS 2018: Miljöproblem 20092015.

Figur 6:10. Hylte kommun ligger inom Nissans, Lagans, Suseåns, Fyl
le  åns och Ätrans huvudavrinningsområden. Bearbetning efter VISS.
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Kvantitativ status grundvatten

Kemisk status grundvatten

Figur 6:11. Beslutad statusklassning av ytvatten och 
grund vatten i Hylte kommun 2016. Källa VISS 2018.

Ekologisk status ytvatten

Kemisk status ytvatten

Sjöar och vattendrag. 
Ekologisk status/potential.

Hög ekologisk status

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk 
status

Dålig ekologisk status

Maximal ekologisk potential

God ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk 
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Dålig ekologisk potential

Ej klassad

Uppnår ej god kemisk status

God kemisk status

Oklassad

Sjöar och vattendrag.
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Grundvatten. Kemisk status  sand och 
grusförekomst, utberg, annan förekomst.

God kemisk grundvattenstatus

Otillfredsställande kemisk 
grundvattenstatus

Oklassad

Grundvatten kvantitativ status

God kvantitativ grundvattenstatus

Otillfredsställande kvantitativ 
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tenförorening kan till exempel finnas där verk sam het-
er såsom gruv drift, metallindustri, klor alkali in dustri, 
gasverk, såg verk sam het, för svarets verk sam het er, ben-
sin stationer och kem tvätt ar bedrivs eller har be dri vits. 
Skadliga ämnen som kan förekomma är till ex em pel 
kvick silver, kad mium, bly, arsenik, stabila orga nis ka 
ämnen, pet ro le um kol väten, klorerade lös nings medel, 
stabila be kämp nings medel och kreosot. 

Allmän vattenförsörjning
Vattentäkter. Hylte kommun bygger övervägande del-
en av den all män na vatten för sörj ning på grund vatten 
från vatten föran de grus- och sand lager, och i kom-
mun en finns flera stora grund vatten maga sin med god 
kva li tet. Det kom mu nalt producerade vattnet kom mer 
idag från sex vatten täkt er. Det sammantagna ut taget 
ur dessa uppgår till cirka 32 liter per sekund19, utan 
någ ra större sä songs variationer. Utöver de kom mu nala 
vat ten täkt er na finns tre verksamheter som har egna 
grund vatten täkt er, med uttag på knappt en liter per 
sekund20, och ytter ligare en industri som ut nytt jar pro-
cess vatten från Nis san om cirka 220 liter per sekund 
som där efter renas och släpps ut igen.21 

Årsproduktion. Den årliga kommunala dricksvatten-
pro duk tionen är i Hylte drygt en miljon kubikmeter22, 
vilket förser cirka 9 000 personer främst i tät orterna 
med vatten, men också industrier och andra verksam-
heter. Det innebär att mer än 80 procent av Hylte-
borna är anslut na till kom munalt vatten. 

Vattenskyddsområden. För att skydda dricksvatten-
resurser på lång sikt och säkerställa tillgång och kva-
li tet, upprättas vattenskyddsområden med föreskrifter 
för mark an vänd ning och verksamhetsutövning. Både 
nu varande och framtida dricksvattenresurser ska 
skyd das. Läns sty relsen eller kom mun en får besluta 
om vatten skydds område.23 Alla kom munala vat ten-
täkte r har be slu tade vatten skydds om rå den. Tre vat ten-
skydds områ den är under översyn. Även större indust-
ri ella vatten täkt er kan be höva ges skydd i form av vat-
ten skyddsområden,24 vilket de inte har idag.

Reservvatten. Eftersom dricksvatten är en av de vik-
tig aste resurserna för ett fungerande samhälle, är det 
ock så viktigt att det finns överskotts- och reserv vat ten-
kapa citet, så kallad redundans, inom och mellan kom-
munerna om någon täkt av någon anledning inte kan 
användas. Hyltes dricksvattenförsörjning saknar full-
goda reservvattenlösningar för sådana situa tioner,   
och är därmed sårbart om en brist eller en för orening 
skulle uppstå. Åtgärder för att öka reserv vatten kapa ci-
teten ligger i VA-planen25 och arbete med reserv vatten-
täkter och överföringsledningar pågår.

19 Beräknat på 1 022 451 kubikmeter år 2018. Uppgift från driftingenjör 
Mattias Andersson 20190912.
20 Cirka 2800 kubikmeter per år, 2008.
21 Vattenförsörjningsplan, Hylte kommun 2009b.
22 Drygt 940 000 kubikmeter år 2016.
23 Enligt miljöbalken kapitel 7 §§ 2122. Hylte beslutar som enda kommun i 
Halland om sina vat ten skyddsområden.
24 Naturvårdsverket 2003a och 2010a.
25 Hylte kommun 2016h.

för att flö da över ytan.15 Det går också att effektivisera 
vat ten användningen och på så sätt minska mängden 
vat ten som tas ut, till exempel kan renat avloppsvatten 
istället för grundvatten an vän das för tvätt, bevattning, 
in filt ra tion och indust ri ella pro cesser med mera. Av de 
riskområden som identifieras i kom mun ens VA-plan, 
prio riteras åtgärder för att minska utläckage från led-
nings nätet för dricksvatten och därigenom minska vat-
ten förbrukningen.

Kvalitetsrisker. Grund vattens kemiska sta tus påver-
kas av för sur ning, av kväve läckage och över gödning, 
varav framför allt det först nämnda kan vara ett hot 
mot grund vat ten kva li teten i Hylte. Andra hot mot den 
kemiska kvalitet en är mikrobiell för ore ning och ut-
släpp av kväve och klorid från en skilda av lopp, ut-
släpp av hushålls kemi kali er och läke me del i avlopps-
vatten, lakvatten från de po nier och förore na de områ-
den och utsläpp vid olyck or med farligt gods. Täkt-
verk sam het kan på ver ka grund vatt net både kvan tita-
tivt och kvalitativt.16 För att kunna bedöma på verkan 
är det viktigt att kontinuerligt mäta grundvatten före-
komsternas kvantitativa och kvalitativa status, så att 
relevanta åtgärder kan sättas in vid behov. Hylte gör 
regelbunden provtagning och mäter nivåerna i de 
grundvattenförekomster som används för kommunal 
vatten försörjning. 

Klimatförändringar. Vid ett förändrat klimat kan 
grund vat ten resurserna som finns idag försämras både 
kvanti ta tivt och kvalitativt. Hylte riskerar framför allt 
att på verkas av ökad nederbörd, fler skyfall och större 
risk för över sväm ningar. Vid stora över sväm ning ar är 
risk en påtaglig för att förore nat över sväm nings vatten 
påverkar viktiga dricks vat ten täkt er. För oreningar kan 
till exempel komma från för orenade om rå den, deponi-
er, spill vat ten nät och tra fike ra de väg ar.17 I värsta fall 
kan en grund vat ten täkt slås ut för lång tid av ke miska 
för oreningar. I sam band med kraf tig neder börd och 
över svämningar ökar också risken för att grund vattnet 
för orenas av vat ten buren mik ro bio lo gisk smitta. 
Brunn ar som för sörjs av ytligt vat ten är extra käns liga, 
vil ket för väntas med föra ett ökat uttag av grund vat-
ten istäl let.18 

Bebyggelse. Bebyggelse ökar sårbarheten för nära lig-
gande vattentäkter på flera sätt. Diffusa utsläpp från 
en skilda avloppsanläggningar kan ge sanitära pro-
blem. Markarbeten kan påverka vatten förande lager 
i marken, och ny bildningen av grundvatten påverkas 
nega tivt när andelen hårdgjorda ytor ökar vilket för-
svårar infiltration av vatten. Läckage av köld bärar-
väts kor från energibrunnar (bergvärme) och använd-
ning av be kämp ningsmedel kan kontaminera vatten-
reserverna. 

Föroreningar: Förorenade om råden utgör en risk för 
vattenkvaliteten eftersom föroreningarna i marken kan 
spridas vidare till yt- och grundvatten. Mark- och vat-

15 Forskning.se 2016.
16 SGU 2013a.
17 SGU 2013a.
18 SGU 2010a.
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Reningsverksslam. Den kommunala dricksvatten för-
sörj ningen alstrar reningsverksslam, som innehåller 
organiska rest er samt de reningsverkskemikalier som 
använts. Nor malt förs detta via avloppet till avlopps-
renings verk et där innehållet kan nyttiggöras vid re-
nings pro ces sen. Vid framtida ökat behov av vatten för-
sörj ning är det därför viktigt att även avlopps re nings-
verken har kapacitet att ta hand om renings verks-
slam met och att eventuella utsläpp av slam pla ne ras 
så att lämpliga plats er an vänds för att undvika smitt-
spridning till vatten nätet och vatten täkter.

Enskild vattenförsörjning
Antal. I Hylte kommun finns det finns cirka 1500 en-
skilda dricks vatten täkter, som huvudsakligen använder 
grund vatten i berg, och ett tjugotal större privata 
vatten täkter som ut nyttjar grundvatten om totalt cirka 
100 kubik meter per dygn. 

Regelverk. Den viktigaste skillnaden mellan allmän 
och enskild vattenförsörjning är att den all männa vat-
ten  försörj ning regleras i författning26 som måste följas, 
medan enskild vattenförsörjning regleras genom all-
män na råd27 som talar om vad man bör göra.28 När en 
ny dricks vattenanläggning anläggs ska be stäm mel ser-
na i miljöbalken29 följas.30

Kostnader. För kommunal vattenförsörjning får kon-
sumenten betala en viss avgift men har tryggad tillgång 
på tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet. Vid 
enskild vat ten försörjning betalar konsumenten ingen 
avgift men den enskilde fastighetsägaren får själv reda 

26 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), SFS 2006:412.
27 Livsmedelsverket 2015.
28 SGU 2017a.
29 SFS 1998:808) kapitel 1 § 1 § och kapitel 2 §§ 1–7.
30 Livsmedelsverket 2015.

ut even tu ella problem och svara för alla investerings- 
och drifts kostnader för dricksvattenanläggningen. 
Äga ren av en enskild dricksvattenbrunn ansvarar själv 
för att vattnet håller godtagbar kvalitet. 

Gränsdragning. En skild vattenförsörjning är vatten-
uttag för dricks vatten för sörj ning som under stiger tio 
kubik meter per dygn i genom snitt eller betjänar mind-
re än 50 personer, enligt definitionen i EU:s dricks vat-
ten  direktiv.31 Hylte kommun har antagit en gene rell 
rikt linje32 som anger att VA-försörjningen för be byg -
gelse grupp om minst 30 hushåll är ett kom munalt ans-
var, se figur 6:18 och kapitel 6.3. Kommunalt vatten 
är avsett för hushållsbehov, varför till exempel djur-
äga re kan behöva en skild vat ten anläggning för djurens 
behov även om man har tillgång till kom  mu nalt vat-
ten. Grundvatten som an  vänds som en skilt dricks vat-
ten definieras sällan som vat ten före komst  er i VISS, 
men kan ändå finnas an led ning att skydda. 

Publik användning. Mindre vattenuttag, som används 
för kommersiell eller offentlig verksamhet, räknas inte 
till enskild vattenförsörjning.33 I Hylte finns ett tjugo-
tal sådana publika vattentäkter. För publikt an vända 
vat ten täkter finns krav på prov tag ning34. Van ligt före-
kom  mande problem är surt vatten som bland annat 
an gri per led ningar, och höga halt er av järn och man-
gan. Problem relaterade till höga halter av flourid, ra-
don och arse nik förekommer i sällsynta fall.35

31 SGU 2017a.
32 VAstrategi, Hylte kommun 2016g. Gäller även spillvattenansvar, se vidare 
avsnitt Teknisk försörjning längre fram i detta kapitel.
33 SGU 2017a.
34 Om vattentäkten överstiger 10 kubikmeter per dygn eller betjänar 50 
personer eller fler, SGU 2017a.
35 VAplan, Hylte kommun 2016h.

Figur 6:12. Förändring av antal torra dygn per år. Källa: Länsstyrelsen Hallands län 2015a.
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Vattenförsörjning i planeringen
Framtida behov. Idag produceras cirka 30 liter dricks-
vatten per sekund i de kommunala anlägg ning arna36. 
Räk nar man en bart på befolk nings ök ning en ligt hu-
vud scenariot i översiktsplanen37, kom mer be hovet 
av vatten att öka till ungefär 33 liter per sekund eller 
drygt en miljon kubik meter per år, om för buk ning-
en per invånare är densamma38. Här ingår en del av 
in dust rins vatten behov vilken kan variera obero ende 
av be folknings tillväxten, men också dagens led nings-
läckage vilket förväntas vara åtgärdat och kraf tigt 
minskat år 2040. Däremot ingår inte enskild vat ten-
för sörjning i denna beräkning, vilken bör mot svara yt-
ter ligare sex liter per sekund. Totalt bedöms behov et 
av vat ten ut tag mot svara knappt 40 liter per sekund år 
2040. När det gäl ler den långsiktiga vatten för sörj ning-
en och säker stäl lande av vatten resurs erna för fram ti da 
gene ra tion  er behöver man se ännu längre fram. Läns-
sty rel sen har an vänts sig av år 2100 som mål år för 
sina be räk ning ar och bedömer att länets vatten be hov 
kom mer att öka med 23 procent till dess, inklu sive be-
döm da ef fekter av klimatförändringar. Om vi tar höjd 
och dubblar vat ten behovet till år 2100 jämfört med 
idag39, skulle det motsvara 60 liter per se kund. Då de 
tre största grund vattenreserverna i Hylte har en sam-
man lagd ka pa citet på cirka 75 liter per se kund, kan 
man därmed göra bedömningen att kvan ti teten grund-
vatten är till räcklig för den lång sik tiga vat ten för sörj-
ning en i kom mun en. 

36 Siffror gäller 2016 och är en kraftig ökning sedan 2013. Under denna 
period har befolkningen ökat med cirka 1000 personer. 
37 12000 invånare år 2040, se kapitel 2.
38 271 liter per dygn per ansluten invånare 2016, att jämföra med genom
snittliga 217 för länet år 2014.
39 Det motsvarar att beräkningsförutsättningarna skiljer sig mel lan små och 
stora kommuner, och att utvecklingen sannolikt går mot ökat samarbete om 
vattenförsörjningen över kommungränserna.

Säkerställande. Detta förutsätter dock att vatten re-
surs erna håller hög kvantitet och kvalitet även på lång 
sikt, inte minst med hänsyn till effekterna av klimat-
för ändringarna. För att säker ställa tillgången till 
dricks vat ten i ett fler gene ra tions per spek tiv, be hö ver 
vik ti ga vat ten resurser iden ti fieras och skyddas lång-
sik tigt från skad lig påverkan. Genom att peka ut Ut-
red nings om rå den fram tida vatten för sörj ning i över-
sikts planen, ska pas förut sätt ningar för att bebyg gelse, 
verk sam het er och anlägg ning ar utformas så att den 
lång siktiga till gången till dricks vatten inte för säm ras. 
Hela eller del ar av dessa om rå den kan sedan säker stäl-
las som vat ten skyddsområden. Grundläggande för att 
säkerställa dricks vattenresursens kvantitativa och kva-
li ta tiva status inom utpekade om rå den är att be akta 
markens för må ga att bilda och upp rätt hål la dricks-
vat ten och risk en för påverkan från för ore ning ar från 
olyckor, mänsk liga aktiviteter och dif fusa ut släpp av 
ke miska äm nen. Varsam planering inne bär där för: 

§	att planering och byggande inom områdena tar hän-
syn till vattenkvalitet och vattenkvantitet

§	att etablering av verksamheter som riskerar att för-
orena grund- och ytvattnet utförs med skydd och 
för siktig het. Exempel på åtgärder som kan be hö va 
särskilda överväganden är: järn väg, bensin sta tion, 
kyrkogård, plantskolor, kem tvätt, lastbils uppställ-
ning, golfbanor, grus täkt, verksam heter som krä ver 
släck vatten med kemi kalier, jord värme och ener gi-
brunn ar

§	att åtgärder föreslås för att fördröja dagvatten och 
för bättra markens infiltrations förmåga. Ex empel 
på åtgärder är dagvattenbrunnar som för dröjer 
och renar dagvatten på verksamhetsytor och större 
par ke rings platser, bibehållande eller ny skapande 
av naturliga översilnings- och för dröj nings ytor och 

Figur 6:13. Kartan redovisar skyddsvärda vat ten  re surs  er i Hylte, dels 
grundvattenresurser med till rin nings områden (grönt), dels ytvatten
resurser (blått). Tabell en till höger beskriver vattenstatus och sår  bar het 
för de tre skydds värda grund vatten resurserna i Hylte kommun (lila, se 
fot not 41). Siffrorna hänvisar till kartan ovan. Se även utpekade områ
den i figur 6:16.

REGIONALT SKYDDSVÄRDA VATTENRESURSER I HYLTE

Unnaryd (12) SE631986136242 Lagan

Vattenstatus: Kvantitativ status god, kemisk status god. 

Sårbarhet: Viss. En tätort (Unnaryd). Inom vattenresursen finns 
farligt godsled (väg 370), bensinstation, kyrkogård, energi brunnar 
och verksamhet som kräver släckvatten.

Torup-Kinnared (13) SE631715133439 Nissan

Vattenkvalitet: Kvantitativ status god, kemisk status god. Risk att 
kemisk status inte uppnås 2021

Sårbarhet: Hög. Två tätorter (Torup och Kinnared). Inom vat ten
resursen finns farligt godsled (väg 150 och 680) med relativt hög 
belastning, järnväg, bensin station, kyrkogårdar, kem tvätt, last
bils stopp, grustäkt, energi brunnar och verk sam  heter som kräver 
släckvatten.

Skeppshult-Långaryd (30) SE633134135234 Nissan

Vattenkvalitet: Kvantitativ status god, kemisk status god. Hö ga 
uttagsmöjligheter.

Sårbarhet: Hög. Två tätorter (Smålandsstenar och Skepps hult). In
om vattenresursen finns naturgrustäkter, far ligt gods led med hög 
belastning (väg 26), järnväg, bensin sta  tion er, kyrkogårdar, kem
tvätt, truck stopp, grustäkter, ener gi brunnar och verksamheter som 
kräver släckvatten.
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krav på genomsläpplig markbelägg ning. Se vidare 
kapitel 6.3 Teknisk försörjning

§	att även enskildas, samfälligheters och större indust-
riers vatten försörjning beaktas. En åtgärd som 
på ver kar dessa, kan till exempel medföra att de 
be hö ver tas in i kommunalt verksamhetsområde. Se 
vi da re kapitel 6.3 Teknisk försörjning.

Värdefulla grundvattenförekomster. Tre grund vat ten-
före komst er identifieras i Hylte kom mun i över sikts-
planen såsom viktigaste grund vat ten re surs erna för den 
lång siktiga vat ten för sörj ning i kom mun en, se figur 
6:13. I re surse rna ingår grund vat ten magasin med till-
rin nings områ den, vilka pekas ut som Utred nings områ-
den för fram ti da vatten för sörj ning. Efter som alla tre 
är grund vatten i is älvs material med korta ytavrin-

nings tider, är det moti verat att hela del av rin nings om-
rå dena40 ingår i dess utrednings områden, se figur 6:16. 
I figur 6:13 redo vi sas vattenkvalitet och be dömd sår-
bar het för res pek ti ve dricks vat ten resurs. Ett av ut red-
nings områ dena om fattar de tre indust riella vat ten-
täkt er som finns i kom munen, och som idag saknar 
vatten skydds områ den. Även dessa kan behöva få ett 
lång siktigt skydd. 

Värdefull ytvattenförekomst. Vidare identifieras Bol-
men viktig yt vat ten re surs erna för den lång siktiga vat-
ten för sörj ning, på grund av dess stora betydelse för 
vattenförsörjning i andra kommuner. Här ingår inte 
tillrinningsområden. Eftersom ar bete med vatten-
skydds område för Bolmen pågår, görs bedömningen 
att Bolmen inte behöver ingå som utred nings område 
för fram tida vatten för sörj ning i över sikts planen. Det 
pla ne rade vat ten skyddsområdet om fattar inga delar av 
Hylte kom mun.

Materialförsörjning
Ballast
Behov. Behovet av ballastmaterial41 är stort i sam häl-
let, fram för allt för att bygga infrastruktur men också 
till fyll ning, betong och annat. Till gången be höver 
finnas på relativt nära håll efter som det är myck et 
energi krä van de att förflytta sand, grus och kross berg 
längre sträck or. Ballast är den största råvaran som ut-
vinns i landet, undantaget vatten42.

Användning. Ju mer vägar och hus som byggs, desto 
större blir be ho vet av ballast. För att bygga en normal-
stor villa går det åt uppskatt ningsvis 100 ton ballast, 
och det går åt cirka 64 000 ton för att bygga en kilo-
meter motor väg. Ballast pro duceras i täkt er av kros sat 
berg, morän eller natur grus, men också av berg som 
bli vit över vid väg- och tunnel byggen eller vid gruv-
bryt ning. Mate rialet är en huvud kom po nent i asfalt 
och betong, och an vänds som fyllnadsmaterial och 
järn vägs maka dam.43 

Produktion i Hylte. Det finns idag sex ballasttäkter 
med tillstånd i Hylte, varav två för naturgrus, två för 
kross berg, en för berg och morän och en för berg och 
natur grus, se figur 6:16. Dessutom finns det en natur-
grus täkt precis på gränsen i Gislaveds kommun. I Hyl-
te kom mun produceras sam manlagt 214 000 ton 
ballast per år44. 

Störningar. Stoft sprids då materialet bryts genom 
borr ning, spräng ning eller schaktning, vid hantering 
av jord- och berg massor, liksom vid transport och an-
nan hantering. Borr ning, sprängning, krossning, last-
ning och transporter kan också generera buller och 
vibrationer. 

40 Bedömningen av vilka delavrinningsområden som berörs baseras på 
redovisningen i VISS, se figur 6:16.
41 Ballast är grus, sand, morän och krossat berg.
42 SGU 2018b.
43 SGU 2018b.
44 Avser år 2017, SGU 2018b.

Figur 6:14. Hylte kan stoltsera med hög kvalitet på dricksvattnet. 
Foto: Hylte kommun
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Figur 6:15. Exempel på vad ballast används till i vardagen. Källa: SGU 2018b.

Skyddsavstånd. För att inte få problem av dessa stör-
ningar ska ett gene rellt riktvärde för skydds av stånd 
till materialtäkt på 500 meter tillämpas för ny be byg-
gelse45. Rekom menderat skyddsavstånd bygger på en 
sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa 
och säkerhet, men en anpassning av skydds av ståndet 
efter lokala för hållanden (terräng, vege tation etc) bör 
all tid ske. Hän syn ska också tas till rikt värden för tra-
fik buller vid byggnation i anslutning till väg för mate-
rial transporter.

Naturgrus
Ändlig resurs. Det har de senaste decennierna skett 
en övergång från naturgrus till användning av kross-
berg och återvunna material. Natur grus till gångar är 
en ändlig resurs och av stor betydelse för dricks vatten-
för sörjningen. Där för fick natur grus före komster ett 
förstärkt skydd 2010, vilket inne bär att ersätt nings-
material ska använ das i så hög utsträck ning som möj-
ligt. Enligt miljö balk en46 får en natur grus täkt inte 
komma till stånd om:

§	det med hänsyn till det avsedda användnings områ-
det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att 
använda ett annat material

§	naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuva ran-
de eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten 
kan medföra en försämrad vattenförsörjning

§	om naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- 
eller kulturmiljö.

45 Boverket 2004a.
46 Miljöbalken kapitel 9 § 6f.

Naturgrus i Hylte. Exakt hur stor del av den totala 
pro duktionen av bal last i Hylte som utgörs av natur-
grus framgår inte av underlagen. Av de täkter som 
har tillstånd för na tur grus brytning, ligger en inom ut-
pekat utred nings om rå de för framtida vatten försörj-
ning, i grund vatten maga sin et Torup-Kin nared, se figur 
6:13 och 6:16, och i Gis la veds kom mun ligger na tur-
grus täkter i grund vat ten  maga sin et Skeppshult-Långa-
ryd, en vik tig vatten resurs för den fram tida vat ten för-
sörj  ningen. Här är det viktigt att säker ställa att vat ten-
resursen inte på verkas nega tivt, och på sikt bör natur-
grustäkter inom avrinningsområden för vik tiga grund-
vat tenreserver för framtida vatten för sörj ning av veck-
las. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för ma te rial-
täkter.

Torv
Torvmarker. Torv är en jordart av organiskt ursprung 
som bildas genom biologiska och kemiska processer 
i våtmarker under tusentals år. Ungefär en fjärdedel 
av Sveriges land yta är täckt av torv. Mer än hälften 
av dessa före komster har torv lager som är tjockare 
än 30 centi me ter, och därmed är geologiskt sett att 
betrakta som torv marker. Torvmarkerna har stor bety-
delse för livsmedels för sörj ning, för vattenbalans, för 
överlevnad av en mängd arter av växter och djur och 
för rekreation. I Hylte finns omfattande torvmarker. 

Användning. En mycket liten andel av torvmarkerna 
tas i anspråk för torvbrytning i Sverige. Torven an-
vänds antingen som bränsle för energiändamål (energi-
torv) eller som jordförbättringsmedel (odlings torv) och 
strö i djur stallar. Torv kan också an vändas som till 
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Figur 6:16. Vatten och materialförsörjning. Karta: 20190808, Rickard Linder. 
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Materialförsörjning i planeringen
Framtida behov. I Sverige produceras cirka 9,5 ton 
bal last per invånare och år och i Hylte är motsvarande 
siffra cirka 24 kilo per invånare48. Den stora skill nad-
en beror på att ballast framför allt an vänds till asfalt 
och betong, och som järnvägs maka dam och fyll nads-
material, av vilka behoven är störst där det byggs 
myck et. Enligt huvud scenariot be räk nas Hyltes befolk-
ning öka med cirka 1 000 personer till år 2040, se 
kapi tel 2.2. Om man grovt räknar med att dessa 1000 
per soner ”förbrukar” lika mycket som genomsnitts-
svensken under ett år, motsvarar det ett ökat behov av 
ungefär 390 ton bal last per år i år 2040, dvs 1,5 

48 Avser år 2017, SGU 2018b.

exempel bio filter, i textilier och som isole ringsmaterial. 
Det finns idag en aktiv energitorvtäkt i Hylte, väster 
om Landeryd vid gränsen mot Gislaved, se figur 6:16.

Ny prövningsordning. Från januari 2017 upp hävdes 
torvlagen47, vilket innebär att energitorv täkt er som 
tidigare omfat tades av torvlagen nu istället bli till-
stånds pliktiga enligt miljö balken och miljö prövnings-
förordningen, på samma sätt som torv som används i 
annat syfte. Det tidi gare koncessionssystem et som in-
ne bar att mark kunde tas i anspråk för torv utvin ning 
utan fastig hets ägarens samtycke har tagits bort och 
fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall 
vem som kommer få utvinna torv på deras mark.

47 SFS 1985:620 och SFS 2016:993. 
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Övergripande planeringsinriktning - Vatten- och materialförsörjning
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Var restriktiv mot ny bebyggelse eller andra åtgärder som riskerar att försämra vattenkvalitet eller vattenkvan titet 

inom vattenskyddsområdenas primära och sekundära skyddszoner, samt inom utrednings områden för framtida 
vattenförsörjning.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Vatten- och materialförsörjning
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA MATERIALFÖRSÖRJNING
§	MATERIALFÖRSÖRJNING BEFINTLIG
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G6 VATTENHANTERING: Vattenkvalitet, Dagvattenhantering
§	VATTENSKYDDSOMRÅDE
§	VATTENSKYDDSOMRÅDE UNDER UTREDNING 
§	UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA VATTENFÖRSÖRJNING 

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

Förslag på fortsatt arbete - Vatten- och materialförsörjning
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

gånger mer än dag ens produktion i Hylte om 259 
ton49. Efter som utvecklingen går mot färre täkter med 
större pro duktion50 bedöms befintliga täkter kunna 
till  go do se det successivt ökade behovet av ballast i 
kom munen.

Område för materialförsörjning. För framtida behov 
pekas alla nuva rande täkter ut som Utredningsområde 
för framtida mate rial försörj ning i översikts planen, 
utom de två som lig ger i grusförekomster inom Utred-
ningsområden för fram tida vatteförsörjning eftersom 
dessa kan utgöra en risk för framtida vattenförsörj-
ning, se figur 6:16. 

49 SGU 2018b.
50 SGU 2018b.

Materialförsörjningsplan. Ett generellt ökat behov av 
ballast i framtiden kräver att mer material återvinns 
och att lokalisering av täkter och uttag av material 
blir lång siktigt och hållbart i förhållande till andra re-
surser. I en materialförsörjnings plan kan områden 
med logistiska, miljömässiga och geolo giskt goda 
för ut sättningar för ballastproduktion syn liggöras. 
Om be hovet av ballast ökar i närområ det, kan det 
vara av stort värde att i den fortsatta planeringen ta 
fram stra tegisk material försörjningsplan, så att de 
mest läm pa de områden används för framtida täkter. 
Materialförsörjningsplanering är ett sätt att till sam-
mans säkra att framtidens materialförsörjning kan ske 
på ett ändamålsenligt, ekonomiskt och miljömässigt 
uthålligt sätt51.

51 SGU 2018b.
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6.3 Teknisk försörjning
Övergripande mål för teknisk försörjning

Agenda 20301. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030, på ver-
kas den tekniska försörjningen fram för 
allt av mål 6 om att säkerställa tillgång 
till och en hållbar förvaltning av vatten 

och sanitet för alla. Även mål 13 om att vidta ome del-
ba ra åt gärd er för att be käm pa klimat för änd ring arna 
och dess konsekvenser, berör de tekniska försörjnings-
systemen i hög utsträckning.

Nationella mål
Miljö kva li tets målen2. Den tekniska försörjningen be-
rörs fram för allt av tre av miljö målen: 

Giftfri miljö. Farliga kemiska ämnen i 
produkter, varor och byggnader kan 
hamna i miljön,och tas upp av växter, 
djur och människor. Läckage från av-
loppsledningar och avlopps renings pro-

cesser kan bidra till spridningen av farliga ämnen, lik-
som ut släpp vid avfallshantering. 

Ingen övergödning. Övergödning orsa-
kas av allt för höga halter av kväve och 
fosfor i mark eller vatten. Dessa närings-
ämnen kan hamna i miljön via utsläpp 
från avloppsreningsverk. 

1 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se
2 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket, 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.

God bebyggd miljö. I miljömålet ingår 
att använda mark, vat ten, energi och 
andra naturresurser på ett effektivt, re-
surs besparande och miljö an passat sätt, 
bland annat en hållbar avfallshantering.

Lokala och regionala mål 
Lokala och regionala mål behandlas under res pektive 
avsnitt nedan.

Vattenhantering
Vattnets kretslopp 
Kretslopp. Vi dricker samma vattenmolekyler som 
dinosaurierna drack och det vatten som vi använder 
i dag är ett lån från kommande generationer. Vattnet 
på jorden för brukas inte, utan lånas, används och 
åter förs till vatt nets kretslopp. Vattnet faller ned som 
neder börd och rinner ut i sjöar och hav eller ner ge-
nom jorden till grundvattnet. Av solens värme duns-
tar vattnet och stiger upp mot him len som vatten-
ånga. Ångan kyls ner och bildar moln med små, små 
vatten droppar som kolliderar och slås samman för att 
till slut falla ner som nederbörd igen. Det vatten som 
ska bli vårt dricksvatten hämtas från en vatten täkt. 
Där efter renas det i ett vattenverk och levereras som 
dricks vatten via ledningsnät till en kran hos an vän da-
ren. Det använda dricksvattnet rinner ut i avloppet via 
avlopps ledningsnät till renings verket. Där renas det 
i flera steg innan vattnet åter läm nas till naturen och 
spolas ut i ett vattendrag eller en sjö.

Näringsämnen. Vattnets kretslopp är nära knutet till 
näringsämnenas kretslopp, och brukar därför kallas 

Figur 6:17. Vattnets kretskopp är nära sammanlänkat med näringskretsloppet. Källa: Svenskt vatten 2017.

Dagvatten

Avloppsverk

Energi
(biogas, el, värme)

Vattenverk
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för det dubbla kretsloppet3. Två näringsämnen som 
avskiljs i reningsverken är fosfor och ofta kväve. Alla 
levan de organismer behöver dessa ämnen men våra 
vatten drag, sjöar och hav mår inte bra av för mycket 
fos for och kväve. Det leder till övergödning och syre-
brist. Reningsverken kan avskilja nästan all fosfor och 
delar av kvävet innan vattnet släpps ut igen. Vid av-
skilj ningen blir de en del av slammet och ett slam av 
god kvalitet kan användas som gödsel på våra åkrar.

Energi. Genom att röta den restprodukt som upp står 
när mull och näringsämnen avskiljs i avlopps re nings-
verket produceras det dels biogas till fordonsbränsle, 
dels en växtnäringsprodukt. Rötning är en natur lig 
process där organiska material bryts ner av mikro or-
ga nismer i en syrefri miljö. Reningsverken har blivit 
så bra på producera biogas från slammet att de till-
sammans är en av landets största biogas pro du center.

Vatten- och avloppssystem
VAförsörj ningen ska vara eko lo giskt, eko no miskt och 
socialt hållbar på lång sikt, oav sett vem som an svarar 
för den. Det innebär en vatten för sörj ningen som är 
robust och uppfyller krav på god dricks vat ten kvalitet 
och att avloppsvatten avleds utan olägen het för män-
nisk ors hälsa eller miljön. Här ingår att till go do se 
behovet av vatten för att dricka och för andra ända-
mål, att avleda och rena avlopps vatten och att av leda 
och om händerta dag vatten och dränerings vat ten så att 
olägen het inte uppstår.4 

1

VA-strategi för Hylte kommun

Framtagen av en arbetsgrupp på samhällsbyggnadskontoret med stöd av LOVA-bidrag från 
Länsstyrelsen i Halland och i samverkan med Naturbruk AB 

Antagen av kommunfullmäktige § 5/16 (2016-03-17)

Hyltes VAplanering. Hylte kommun har 
en rullande plane ring för VA, och följer 
Havs- och vat ten myndighetens plane-
rings modell5. En VA-över sikt har tagits 
fram som underlag, vidare finns VA-
strategi, VA-plan (åtgärdsplan) och en 
dagvattenstrategi.6 Kom mun ens strate-

giska mål för VA-verksam heten 2014 är:7

§	Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om 
sambandet mellan vatten, avlopp och miljö

§	Alla kommuninvånare har en trygg dricksvatten-
försörjning med avseende på kvalitet och kvantitet

§	Allt avloppsvatten i kommunen tas om hand så 
opti malt som möjligt med avseende på hälsa, miljö 
och genomförbarhet. Spillvatten belastar inte reci-
pienter så att deras ekologiska status äventyras

§	Kommunen har en hög servicegrad och ett kost-
nads effektivt utförande av kommunala VA-tjänster

§	Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, 
där rena näringsämnen från avloppsvattnet återförs 
till produktiv mark och övriga tillgängliga resurser 
utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som 
möjligt.

3 Svenskt vatten 2017.
4 Havs och vattenmyndigheten 2014a.
5 Havs och vattenmyndigheten 2014a.
6 VAöversikt, Hylte kommun 2015a, VAstrategi Hylte kommun 2016g, VA
plan Hylte kommun 2016h och dagvattenstrategi Hylte kommun 2017a. 
7 VAstrategi 2016g. 

Verksamhetsområden
Verksamhetsområden för VA. Ett verksamhetsområde 
är det geografiska område inom vilket VA-försörj ning 
har ordnats eller ska ordnas för bebyggelsen inom om-
rå det, enligt lag en om allmänna vattentjänster8. Alla 
tät- och småorter i kommunen, eller drygt 86 procent 
av Hylte borna, är anslut na till kom mu nalt vatten 
och avlopp, se vidare kapitel 6.2 Vatten för sörj ning. 
Huvud man nen an sva rar för ut bygg nad, drift och un-
der håll av led nings nätet inklu sive fasta anlägg ning-
ar, till ex empel av lopps re nings verk och pump sta tion er. 
Kom mun en är huvud man genom sam hälls bygg nads-
nämnd en, och det är kom mun full mäktige som fattar 
beslut om VA-taxor. 

Ansvar. Inom verksamhetsområde ansva rar kommun-
en för VA-försörjningen, me dan ansvaret i övriga 
områden ligger på fastig hets ägaren. Enligt svensk lag9 
krävs all män na VA-anläggningar om VA-försörj ningen 
av häl so- eller miljöskäl måste lösas i ett större sam-
man hang. Med det avses en sam man väg ning av flera 
olika faktorer, till exem pel om det finns kända pro-
blem med vatten för sörj ning en10 i ett om rå de, hur tätt-
bebyggt området är, och om det lig ger i anslut ning till 
känslig eller skydds värd miljö eller ett offent ligt bad.11 
Anläggning kan ske lo kalt eller genom anslut ning till 
ett befintligt verk sam hets om rå de. Hylte kom mun har 
antagit en gene rell rikt linje12 som anger att VA-för sörj-
ningen för be byg gelse grupp om minst 30 hus håll är ett 
kom mu nalt ansvar, och upp till 15 hus håll ett enskilt 
an svar, se figur 6:18. Be byg gel se grupper mellan 16 och 
30 hushåll är nor malt enskilt ansvar om det inte finns 
särskilda skäl. 

Allmänna VA-system
Dricksvatten. Dricksvatten hämtas i vattentäkter, 
renas i vattenverk och leds sedan vidare till användar-
na via dricksvattenledningar i marken. Ledning arna 
för dricks vatten i det all männa nätet är samman lagt 
unge fär 13 mil långa13. I kommunen finns för när va-
rande sex vattenverk och vattnet hämtas från grund-
vat ten, se vidare kapitel 6.2 Vattenförsörjning. En sår-
bar het är läckage i led nings nät et, i nuläget 25 pro-
cent14. Att så mycket av det producerade vattnet läcker 
ut, innebär att mer vatten än nöd vändigt behöver 
tas upp och be hand las. Det finns också risk för lokal 
över svämning och för inläckage av för ore ningar. Arbe-
te med att iden tifiera och åtgärda läckage i led nings-
nätet pågår, en ligt VA-planen. Målet15 är att läckagen 
på de all män na vatten ledningsnäten ska mins ka till 
högst 12 pro cent oredovisat vatten på sikt.

Spillvatten. Spillvatten är allt som spolas ner i våra 
avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon. Det 

8   LAV, SFS 2006:412, se även kapitel 6.2.
9   Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), SFS 2006:412.
10 Problem med kvantitet och/eller kvalitet.
11 VAstrategi, Hylte kommun 2016g.
12 VAstrategi, Hylte kommun 2016g. Gäller även spillvattenansvar, se vidare 
avsnitt Teknisk försörjning längre fram i detta kapitel.
13 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
14 Så kallat oredovisat vatten, år 2015. Hylte kommun 2016g.
15 Enligt VAstrategi, Hylte kommun 2016g.
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kommer från hushåll, kontor, serviceinrättningar och 
mindre industrier. Abonnenterna länkas samman med 
avloppsreningsverken genom avloppsledningsnät som 
för kommunen i sin helhet är drygt 11 mil långa16. I 
det vatten som kommer till reningsverken ingår ibland 
också dagvatten från nederbörd, och dräneringsvatten 
från mark runt husgrunder och annan mark som drä-
ne ras, så kallat ovidkommande vatten. Det är vatten 
som i de flesta fall inte kräver någon rening och där-
med onödigt belastar reningsverkens och pump sta-
tionernas kapacitet. En överbelastning av avlopps sys-
tem en kan leda till att det måste bräddas, vilket kan 
med föra ut läck age av näringsämnen, smittspridning 
och sprid ning av föroreningar. I Hylte är andelen ovid-
kom mande vatten relativt hög, över 60 procent, vil ket 
beror på att det finns flera del områden med oaccep-
tabla till skotts flöden, dels på grund av att dag- och 
dräneringsvatten felaktigt leds till spill vat ten nätet, dels 
för att ledning ar na på flera håll är gamla och otäta17. 
Målet är att denna andel ska minska från nuvarande 
62 procent till under 50 pro cent av den to ta la mängd-
en spill vatten som renas i renings verk en18. Kon ti nuer-
liga mät ningar på in läck age, drä ne rings vatten tillskott 
och neder börds på ver kan görs19 och systematiska åt-
gärder pågår i enlig het med VA-planen20.

Avloppsreningsverk. Rening av avloppsvatten omfattar 
mekanisk, biologisk och kemisk rening av spillvatten 
i olika steg. Det finns för närvarande sju av lopps-
renings verk i kom munen som tar hand om spill vatten 
från avlopps nätet och slam som kommer ifrån tömda 
två- till tre kam mar brunnar. Avlopps re nings verken är 
bygg da för att ta emot och rena spill vatten från hus-
håll, men under vissa förutsätt ningar tas också spill-
vatten från in dust rier och andra verksamheter emot. 
Stora inves te ring ar görs i reningsverken för att klara 
de krav som klimat förändringar, ökade miljö krav 
och föråldrade an lägg ningar ställer. Bland annat har 

16 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
17 VAplan, Hylte kommun 2016h. 
18 50 procent motsvarar riksgenomsnittet 2016. VAstrategi, Hylte kommun 
2016g. 
19 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
20 VAplan, Hylte kommun 2016h. 

ett nytt renings verk invigts i Hyltebruk, liksom en ny 
över förings led ning mellan Torup och Rydöbruk.

Enskilda VA-anläggningar
Enskilda avlopp. Invånare som bor utanför verk sam-
hets område för VA har enskild avlopps anlägg ning, 
i form av gemen sam hets anläggning eller egen för-
sörj ning. Många anordningar är gamla och har inte 
fullgod rening. Följden blir att ore nat av loppsvatten 
riskerar att förorena grund vatt net samt när lig gande 
sjöar och vattendrag. Totalt beräk nas att de en skilda 
av loppsanordningarna i Sverige står för lika stora ut-
släpp av näringsämnet fosfor som alla kom mu nala 
re nings verk tillsammans21. Hylte har ungefär 2000 
abon nenter med enskil da avloppsanläggningar22. Se 
även avsnitt Enskild vattenförsörjning, i kapitel 6.1 
Vat ten- och materialförsörjning.

Hög skyddsnivå enskilda avlopp. Kommunens rikt-
lin jer för en skilda avlopp23 anger att anslutning till 
kommunalt VA ska ske där så är möjligt. Om det inte 
går ska sam ordnade lösningar eftersträvas för att få 
färre ut släpps punkter. Vidare anges bland annat var 
hög skyddsnivå ska gälla, där det ställs högre krav på 
reningsmetod än traditionell infiltration eller mark-
bädd24. Områden med hög skyddsnivå som anges är, 
se figur 6:22:

§	kommunens vattenskyddsområden
§	områden inom 100 m från strandlinjen vid Fylleån 

och Bolmen
§	skyddsvärda våtmarker
§	naturreservat och Natura 2000 områden

Till områden med hög skyddsnivå kan man överväga 
att lägga till utpekade om rå den för fram tida vatten-
för sörj ning i det fort satta arbetet. Inventeringar av en-
skilda avlopp i kom munen är prio riterade för anlägg-
ningar med olägenhet för människors hälsa, inom om-
rå den med hög skydds nivå och i om råden med an sam-
lingar av hus nära vatten, i nämnd ordning. 

Framtida verksamhetsområden. Kommunen har ett 
planeringsansvar även utanför verksamhetsområdet, 
dels för att göra be dömningar var de naturgivna förut-
sättningarna kan för väntas påverka vatten kva liteten 
negativt, dels för att kunna göra prio ri teringar för 
fram tiden och tidigt identifiera områden med behov 
av allmänna VA-lösningar. Eftersom gräns drag ningen 
mellan kom mu nalt och enskilt ansvar för VA-för sörj-
ning gäller både för existerande bebyg gelse grupp er 
och fram tida, är det viktigt att göra sam lade be döm-
ningar av var, när och i vilken ord ning den all män-
na VA-anlägg ning en behöver byggas ut och var andra 
lösningar är mer lämpliga.25 

21 Riktlinjerna ger vägledning för tillämpning av Naturvårdsverkets allmänna 
råd för små avloppsanläggningar Hylte kommun 2017b.
22 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
23 Hylte kommun 2007c.
24 För att en reningsmetod ska kunna nå upp till hög skyddsnivå, krävs en 
reduktion av BOD7 (syreförbrukande ämnen) på 90 pro cent, fosfor på 90 pro
cent och kväve på 50 pro cent.
25 Havs och vattenmyndigheten 2014a.

Figur 6:18. Hylte kommuns tolkning av gränsdragning mellan 
kommunalt och enskilt ansvar för VAförsörjning, enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. Källa: Hylte kommun 2016g.
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Dagvatten
Klimatförändringar. Hantering och avledning av dag-
vatten blir allt viktig are vid planering och byg gan de, 
framför allt beroende på ökade neder börds mängd er 
och stigande nivåer i hav, sjöar och vatten drag. I Hylte 
förväntas den tota la ne der börd en öka med 15-25 pro-
cent till slutet av sek let26, och situationer med extremt 
väder förväntas bli van ligare. Anpassningen till ett för-
änd rat klimat innebär behov av en höjd bered skap för 
öka de mängder dag vatten och snabbare flöden, genom 
hög re grad av för dröjning, bättre rening och förstärkta 
sys tem för avledning. 

Definition. Med dagvatten avses tillfälligt förekom-
man de avrin nande regn- och smältvatten, till fälligt 
fram trängande grundvatten och spolvatten. Dag vatt-
net leds till yt vatten, grundvatten eller till renings verk 
via ledningar, diken eller ytligt på marken. Drä ne rings-
vat ten är vat ten som samlas upp under markytan och 
leds bort, till exempel från husgrunder.

Dagvattenstrategi. Som ett led i kommunens rullande 
VA-planering har en dagvattenstrategi tagits fram27, 
där de dagvattenrelaterade frågorna preciseras.  Den 
föreslår lösningar som:

§	genom lokal infiltration motverkar uppkomsten av 
dagvatten

§	avlastar spillvattennätet från dagvatten
§	förhindrar snabb avrinning, till exempel genom 

fördröjningsdammar
§	minimerar tillförsel av föroreningar till sjöar och 

vattendrag.

Lagtiftning. Enligt miljöbalken räknas dagvatten nor-
malt som avloppsvatten28. Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för tillsynen. I vissa fall, till ex empel om dag-
vattnet leds bort i led ning som inte går till en all män 
spillvattenledning, kan dag vat ten rent juridiskt kom-
ma att betraktas som vat ten verk samhet, vilket också 
kräver tillstånd för vatten verk sam het29. 

Ansvar för dagvatten. Inom kommunalt verksamhets-
område har kommunen ansvar för dagvattenhante-
ring, i övriga områden ligger ansvaret på väg för ening-
ar, dikesföretag, och inom tomt på fastighets äga ren. 
Ansvarsfrågan kan ibland vara svår att reda ut. Det är 
därför viktigt att dagvattensituation och an svars frå-
gor för ny och befintlig bebyggelse utreds i tidiga plan-
skeden, och att detta blir styrande vid loka li se rings- 
och lämplighetsprövning av ny bebyggelse, ge nom för-
hands besked, bygglov och detaljplan. Risken för över-
sväm ningar är ett kriterium för kom mun ens lämp lig-
hets prövning enligt plan- och bygglagen30. 

26 Hylte kommun 2017a.
27 Hylte kommun 2017a.
28 Och ska det därmed ”avledas och renas eller tas om hand på något annat 
sätt så att olägenhet för män nisk ors hälsa eller miljön inte uppkommer. För 
detta ändamål skall lämp liga avlopps anord ning ar eller andra inrättningar ut
föras”, enligt miljöbalken kapitel 8 § 7.
29 Regleras i miljöbalken kapitel 11.
30 PBL kapitel 2 § 3.

Dagvattenledningar. Kommunen har i många områden 
sepa rata ledningar för spillvatten och dag vat ten, men 
fel kopp lingar förekommer och områden finns där dag-
vatten i stor utsträckning leds in i spill vatten nätet31. I 
kommunen finns sammanlagt cirka sju mil dag vatten-
led ningar32. Dagvatten som leds in i spillvattenledning-
ar ökar vattenvolymen i reningsverken och belastar 
led ningsnätet, vilket i sin tur kan medföra kapacitets-
problem vid stora vattenmängder och ökad bräddning 
av avlopps vatten med med följande miljöproblem. Det 
är därför angeläget att komplettera det allmänna led-
ningsnätet med separata dagvattenledningar där detta 
saknas och att minska mängden dagvatten från tomt-
mark. Arbete pågår med att inventera och åtgär da be-
fintl iga fastig heters anslutning till VA-led nings nätet 
och hantering av dagvatten på tomt mark.

Slutna och öppna system. Dagvatten kan hanteras i 
slutna eller öppna system, eller en kombination av 
båda. Sluten dagvattenhantering i rörsystem innebär 
att de processer som finns i natur en inte får samma 
möj ligheter att verka som i ett mer öppet system. Vid 
öppen dagvattenhantering handlar det främst om att 
studera och försöka utnyttja områ dets topografi och 
bio logi för flödesutjämning och rening av vattnet. 
Öppen dagvattenhantering kan rea li se ras genom lokalt 
om händer tagande, för dröj ning nära källan, trög avled-
ning och samlad för dröj ning, se figur 6:19. 

Marken ger förutsättningarna. Hur mycket dagvatten 
som kan infiltreras beror på markens geohydrologiska 
förhållanden. Därför fungerar inte lokalt om hän der-
tagande överallt, exempelvis inte i områden med hög 
grund vattennivå och med jordarter med be gränsad 
infiltra tions kapacitet såsom lerskiktade jordar. I så-
da na områden får man hitta andra lösningar för dag-
vat ten han tering, till exempel en kombination av öpp-
na eller slutna system, såsom fördröjning i sluten tank 
innan avledning till trög avledning och samlad för dröj-
ning i det allmänna VA-systemet. 

Vattenhantering i planeringen
Vattenhanteringen påverkar den fysiska planeringen 
framför allt vid lokalisering och lämplighetsprövning 
av ny bebyg gelse, både nya områden med samman-
häng ande bebyggelse och enstaka nya hus eller till-
bygg nader. Vid denna prövning behöver möjligheten 
att få till stånd hållbara lösningar för dricksvatten, 
spill vatten och dagvattenhantering undersökas, oavsett 
om prövningen sker med detaljplan, förhandsbesked 
eller bygg lov.

Kommunalt VA om möjligt. Ny sammanhängande 
bebyg gelse ska i första hand lokaliseras så att det kan 
anslu tas till ett befintligt verksamhetsområde för VA, i 
and ra hand genom andra gemensamhetslösningar, an-
ting en i kommunal regi eller enskild, beroende på om-
fatt ningen av bebyggelsen. Om det inte är möjligt att 

31 Dagvattenstrategi, Hylte kommun 2017a.
32 VAöversikt, Hylte kommun 2015a.
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anordna gemensamma lösningar, behöver enskilda 
lösningar för dricksvatten och spillvatten anordnas. 

Öppen dagvattenhantering. Dag vatten bör i första 
hand tas om hand i öppna sys tem genom lokalt om-
hän der tagande, för dröj ning nära källan, trög avled-
ning och samlad för dröjning där så är möjligt, i andra 
hand en kom bi nation av öpp na och slutna lösningar. 
Dag vattenhanteringen behöver utfor mas och bebyg gel-
sen höjdsättas så att byggnader, infra struk tur och sam-
hälls funktioner kan hantera extrem neder börd. Flö det 
av dagvatten är dock ojämnt över tid vilket in ne bär att 
sys temet behöver vara flexi belt ut format och di men-
sio neras för såväl låga som höga flöden. För att upp nå 
detta är det viktigt att ställa krav på lokalt om hän der-
tagande och för dröj ning av dag vat ten på tomt mark. 
Se även kapitel 8.2 Klimatrisker och rikt linje G6/Dag-
vat ten hantering i kapitel 11.4 Hänsyn - väg ledning till 
karta 3. 

Känsliga områden. Vid pla ne ring av infilt ration ska 
hän syn tas till vatten skydds om råden och andra om-
råden med hög skyddsnivå33, verksamhet på plats och 
eventuella föroreningar från tidigare mark an vänd ning, 
för att undvika att oönska de ämnen sprids vidare till 
vatten drag eller vatten täkter. I sådana fall kan renings-
steg behövas innan vattnet släpps vidare för infilt ra-
tion eller, i de fall marken inte är lämplig för in filt ra-
tion, fördröjning i form av slutna magasin.

33 Se avsnitt om enskilda VAanläggningar ovan i detta kapitel. 

Dagvattenutredning. För att uppnå en hållbar dagvat-
ten hantering behöver förutsättningarna ut redas tidigt 
i plan pro cess en. Lämplig utformning av dag vatten sys-
tem utgår från områdets läge, höjd för ut sättningar och 
möjlighet att infiltrera dagvatten, vilket kräver ut red-
ning från fall till fall. Översiktliga ut red ningar av geo-
teknik och dag vat ten behöver där för alltid tas fram för 
alla detalj planer och för bygglov där inte detalj plan 
krävs, om detta inte är uppen bart onödigt, se rikt linje 
G6/Dag vat ten hantering.

Befintlig bebyggelse. Det är angeläget att se över dag-
vattenhantering inte bara vid nybyggnation utan ock-
så för befintlig bebyggelse, för att förhindra över sväm-
ning och spridning av föroreningar. Främst hand lar 
det om förebyggande åtgärder inom ramen för VA-
planeringen, såsom att se över dagvattenledningar som 
leder direkt ut i sjöar och vat ten drag, ställa krav på 
viss fördröjning och lo kalt omhändertagande på tomt-
mark, och an ord na trög avledning och samlad för-
dröj ning kan an ordnas på allmän platsmark. Vid hot 
mot vattenstatus eller människors hälsa och säkerhet 
har miljöenheten tillsynsansvar enligt vatten direk tiv-
et och miljö balken34. Däremot finns inget stöd i plan- 
och bygg lagen för krav på åtgärder vid befintlig be-
byggelse. 

34 Miljöbalken kapitel 6. Inom detaljplan klassas dagvatten som 
avloppsvatten.

Figur 6:19. Olika metoder att fördröja och rena dagvattnet i öppna dagvattenlösningar. Källa: Hylte kommun 2017a.

1. Lokalt omhändertagande
Infiltration och fördröjning i gräs, 
grus och makadamfyllningar

Genomsläppliga beläggningar

Vattenutkastare och infiltration på 
gräsytor

Uppsamling av takvatten

Gröna tak

2. Fördröjning nära källan
Infiltration och fördröjning i gräs, 
grus och makadamfyllningar

Genomsläppliga beläggningar

Växtbäddar och trädgropar

Översvämningsytor

Diken, dammar, våtmarker

3. Trög avledning
Kanaler

Svackdiken

Bäckar och diken

Sekundära avrinningsvägar i grönstråk,
på gång och cykelvägar och på gator

4. Samlad fördröjning
Dammar

Våtmarksområden

Översvämningsytor i parker och
i andra miljöer i landskapet

ÖPPNA DAGVATTENLÖSNINGAR Illustration: Willy Lindström, Tecknargården
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Avfallshantering
Hur vi hanterar avfall blir allt mer betydelsefullt för 
en hållbar samhällsutveckling. Kraven på avfalls han te-
ringen ökar, så att det blir så resurseffektivt och miljö-
anpassat som möjligt. De senaste årens ut veck ling mot 
ökad källsortering, producentansvar och förbättring 
av sophämtarnas arbetsmiljö har lett till förändringar 
som påverkat bebyggelsemiljön och har gjort det mer 
komplicerat för boende att lämna sitt avfall.35 

Ansvar. Det är obliga to riskt för hus hål len att sortera 
avfallet och kom mun erna är skyl diga att hämta och 
ta hand om hushålls avfall. När det gäller annat avfall 
ansvarar hushållen för att ta det till de obemannade 
åter vin nings sta tion erna där för pack ningar och tid ning-
ar samlas in av pro ducenterna, eller till kommunens 
åter vin nings cen traler där bland annat farligt avfall och 
grovavfall tas omhand. En del fastighetsägare ord nar 
egen insamling av förpackningar och tidningar för att 
underlätta för de boende.

Miljömål. Som en del av miljömålet God bebyggd 
miljö, formuleras som mål för en hållbar avfalls han te-
ring att: ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, 
enkel att använda för konsumenterna och att avfallet 
före byggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
upp står tas till vara i så hög grad som möjligt samt att 
av fallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras”36. 

Från avfallshantering 
till resurshushållning

Sveriges avfallsplan 2012–2017

RAPPORT 6502  • maj 2012

Nationell avfallsplan och program. Två 
nationella styr dokument finns som väg-
ledning för kommuner, andra myndig-
heter och näringslivet: en nationell av-
falls plan37 och ett avfalls före byggande 
program38. Syftet med den nationella av-
fallsplanen är att styra mot en mer re-

surs effektiv av falls hantering. Priori te rade områden är: 
han tering av avfall inom bygg- och an lägg nings sek-
torn, hus håll ens avfall, resurs hus håll ning i livs medels-
kedjan, av falls be handling, samt illegal export av av-
fall. Det avfallsf örebyggande pro grammets syfte är att 
ge väg ledning så att miljömål uppnås, mindre avfall 
skapas och produkter blir gift fria. Styrdokument hål-
ler på att uppdateras inför år 2018. 

Avfallsplan 
Hylte kommun

Antagen 2010

Kommunal avfallsplan39. Syftet med den 
kommunala avfalls plan en är att identi-
fiera mål för avfalls han te ringen som 
stäm mer överens med sam hällets över-
gripande mål och att styra avfalls hante-
ringen i kom munen så att en hållbar ut-
veckling främjas. I avfalls planen redo-

visas ett antal mål med till hörande strate gier och åt-
gärds punkter för målens genom förande. Den ska föl-
jas upp årligen i samband med kommunens mål- och 
resultat plan. 

35 Boverket 2011f.
36 Miljömål.se, NVV 2017.
37 Nationell av falls plan 20122017, Naturvårdsverket 2012b.
38 Avfalls före byggande program 20142017, Naturvårdsverket 2015b.
39 Hylte kommun 2010a.

Avfallshierarki
Avfallshierarki. Inom EU används en avfallshierarki 
för att minska de negativa konsekvenser avfallet har 
på miljön under hela sin livscykel. Den innebär att 
upp komsten av av fall i första hand ska förebyggas. Är 
det inte möjligt ska avfallet förberedas för åter an vänd-
ning, material återvinnas eller energi utvinnas, och först 
i sista hand deponeras på ett säkert sätt.

Mindre avfall. Avfallsmängderna i Sverige har hittills 
ökat i takt med den ekonomiska utvecklingen, men 
ökar nu långsammare eftersom vi blir allt bättre på 
återvinning. Mängden hushållsavfall som behandlas 
i Sverige är cirka 477 kilo per person och år. För att 
generellt minska avfallsmängderna krävs för bättrade 
pro duk tions me toder men också förändrade kon sum-
tions mönster, till exempel ökad insamlingen av kläder, 
möbler och andra saker för åter användning40. I Hylte 
är avfalls mängd en per person lägre, men ambi tionen 
är att den ska minska ytterligare, framför allt med 
hjälp av avfallstaxan och intensifierat infor mations-
arbete41. 

Återvinning. Åter vinning kan ske genom att materialet 
eller energin återvinns eller att näringsämnena går in 
i ett kretslopp. I kommunen42 finns drygt tio obe man-
nade återvinnings stationer (miljöstationer) där hus-
hål len kan lämna tidningar och förpackningar för ma-
te rial återvinning. Det finns också en ny återvinnings-
cent ral i an slut ning till deponin söder om Hyltebruk, 
där återvinningsbart grovavfall, trädgårds av fall, icke 
bränn bara fraktioner och farligt avfall kan lämnas. 
Den invigdes 2012, och har bra till gänglighet för be-
sökare och för transporter med farligt gods. I Hylte 
finns 15 hämtningsområden där sop bilen häm tar hus-
hållsavfall på bestämda dagar. Hus hålls avfall som blir 
över efter källsortering hämtas vid fastig het en och går 
till förbränning för energi ut vin ning. Andelen material 
som åter vinns, mängden mat avfall som går till pro -
duk tion av biogas och kom pos tering och ut sorte ring en 
av miljöfarligt avfall ska öka enligt avfalls planen. 

Aktiv deponi. To talt sett har mängden avfall i Sve rige 
som åter vinns på något sätt, ökat från 60 procent till 
99 pro cent sedan 1975. Av den totala mängden hus-
hålls avfall i Sve rige går endast 0,8 procent till depo-
ni, öv rigt används för åter vinning och energi ut vin-
ning.43 I Hyl te finns en deponi strax sö der om Hylte-
bruk. Hushållsavfall körs via kom pri me rings an lägg-
ning vid deponin till en sop för brän nings an lägg ning i 
Halmstad. Ambitionen är att andelen av fall som de-
po neras ska minska framföra allt genom ökad ut sor-
tering och återvinning av hus håll ens bygg av fall. År 
2008 utökades den kom mun ala depo nin, och be räk-
nas räcka i 70-80 år44. Utöver hus hålls avfall och av-
fall från bygg verk samheter, depo ne ras större mängd  er 
aska och annat avfall från verk sam heter i kom muner. 

40 Boverket 2011f.
41 381 kilo per person år 2008. Avfallsplan, Hylte kommun 2010a.
42 I alla tätorter samt Drängsered och Långaryd.
 43 Avfall Sverige 2017a.
44 Beräkning enligt avfallsplan, Hylte kommun 2010a.
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Denna del av deponin endast be räk nas räcka till år 
2022-202445.

Gamla deponier. Utöver den aktiva deponin finns tolv 
nedlagda deponier i kommunen.46 Gamla av slutade 
och ned lagda deponier är i många fall en stor risk för 
lång siktig yt- och grundvat ten på verkan, se vidare i 
kapitel 8.2 Miljörisker.

Avfallshantering i planeringen
Avfallshanteringen påverkar den fy siska planeringen 
på flera sätt. Det handlar om ut rym me för och skydds-
avstånd till platser för åter vin ning och deponi, om 
plats för sopbilar att komma fram och vända på, och 
om till gängligheten till insam lings system för avfall 
så att det blir enklare att åter vinna avfall. Efter som 
kraven på sop sortering i hem men ökat, tar av falls han-
te ringen också större plats i bostäderna.

Utrymmesbehov. Åter vin nings centralen är nyanlagd 
och bedöms inte vara i behov av ytterligare ytor under 
överskådlig tid47. På grund av hårdare regler för depo-
nering48 ökar förbränningen i avfallsanläggningar och 
av fallsmängder som behandlas på deponi minskar 
kraf tigt. Den kommunala deponin är därför under 
avveckling. I samband med att den enskilda delen av 
depo nin tas över av privat aktör år 2021 kommer 
kom munen behöva komplettera återvinningscentralen 
med en ny omlastningsyta för avfallshantering.  

Lokalisering av framtida deponi. För den enskilda de-
ponin bedöms en ut ökning bli aktu ell inom plan pe ri-
od en. Då en utökning av det enskilda deponiområdet 
på nuvarande plats be dömts som prob lematisk, har 
en lokaliserings utred ning49 tagits fram för deponering 
av fram för allt aska. Den identi fierar elva alternativa 
platser50, med hänsyn till lagkrav och mot stående in-
tres sen så som skyddsavstånd mot be byg gel se, vatten-
skydd, riks intressen51, natur reservat, Natura 2000-om-
råden. nyck el biotoper och värdefulla våt mark  er. Tre 
av dessa be rör utredningsområden för fram tida vatten-
för sörj ning, se kapitel 6.2 avsnitt Vat ten för sörj ning, 
och be döms där för som olämpliga. Åtta områden 
återstår som möjliga om råden att utre da vidare för 
eventuell depo ni verksamhet, och pekas ut som Utred-
ningsområde framtida deponi i översikts planen, med 
tillhörande Bedömningszon deponi, se Karta 2 - An-
vänd ning och Karta 3B - Hänsyn. 

Utredningsavstånd återvinningscentral och miljö sta
tioner. Påverkan från åter vin ningscentraler handlar i 
första hand om buller påverkan när material ska han-
teras och transporteras till och från anläggningarna. 
Hur stor buller påverkan blir beror på för ut sättning ar-
na på platsen. Idag finns inga gene rella skydds av stånd, 
men äldre rikt värden för skydds av stånd52 anger 200 

45 Lokaliseringsutredning, Hylte kommun 2015b.
46 Dessa har riskklass 24. Riskklassificeringen utfördes 1983–1985 enligt 
avfallsplanen, Hylte kommun 2010a.
47 Uppgift av VA och renhållningschef Carolina Storberg, 20170407.
48 Förordning om deponering av avfall, SFS 2001:512.
49 Lokaliseringsutredning, Hylte kommun 2015b.
50 Områden på minst 20 hektar.
51 Riksintressen för natur, kultur, fiske eller friluftsliv.
52 Boverket 2004a.

Figur 6:20. Det svenska stamnätet för gas i Skåne och Västsverige. 
Källa: Swedegas 2015.

me ter som lämpligt skydds av stånd från anläggningar 
som mellanlagrar farligt avfall (återvinningscentral) 
och 50 meter från miljö stationer. Dessa används som 
utred ningsavstånd i över siktsplanen. Om buller skydd i 
form av plank eller ve ge tation an vänds, bör avstånden 
kunna minskas efter genomförd bullerutredning, utan 
att verk sam het er na blir störande för om gi vande be-
byggelse. Se även kapitel 8.1 och 10.3.

Utredningsavstånd aktiv deponi. Eftersom depone-
rings verk sam het kan ge upphov till buller och emis-
sion er av damm, gas och lakvatten och viss risk för 
brand finns, behöver det finnas en buffertzon mellan 
de poni och annan bebyggelse. Detta skydds om råde 
beror på deponins storlek, vilken verksamhet som be-
drivs och lokala förutsättningar så som för härsk ande 
vindriktning och topografi. Enligt äldre rikt linjer53 
bör avståndet mellan bebyg gelse och avfalls an lägg-
ning vara minst 500 meter, vilket används som ut red-
ningsavstånd i över siktsplanen. Inom detta område 
bör inte känslig bebyggelse såsom bostäder, skolor, 
förskolor och vårdanläggningar placeras.

Sopbilar. Olyckor med sopbilar som backar sker unge-
fär 15-20 gånger per år i Sverige.54 En vanlig orsak är 
att sop bilar måste backa när avfall hämtas på åter-
vänds gränd er som är så smala att det inte går att vän-
da. För att undvika olyckor med backande sop bilar 
ska ny be byg gelse planeras utan åter vändsgator eller 
med till räck ligt stora vänd platser. Befintlig be byg gel-
se måste också ha fri hämtningsväg för att sopbilen 

53 Boverket 2004a.
54 Avfall Sverige m.fl. 2017a.
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ÖVERSIKTSPLAN	
	
Utredningsavstånd	
400	kV	–	200	m	
220	kV	–	100	m	
70-130	kV	–	70	m	
	
Minsta	avstånd	
400	kV	–	140	m	
220	kV	–	70	m	
70-130	kV	–	50	m	

Utställningshandling:	130	ist	f	140	m	+	underlagsbild	366	ist	f	72	dpi!		
Figur 6:21. Relationen mellan magnetfält och avstånd för olika typer av kraftledningar, kompletterad med de utrednings avstånd och 
rekommenderade minimiavstånd till bebyggelse där människor vistas varaktigt. Dessa ska ses som översiktliga bedömningar. Den faktiska 
påverkan beror på olika faktorer och behöver mätas från fall till fall. Bearbetning av: Svens ka kraftnät 2016a.

ska kunna köra fram till fastigheten, i enlig het med 
anvisningar på kommunens hemsida55. 

Tillgänglighet till insamlingssystem. Tillgängligheten 
till insamlingssystem behöver vara god för att det ska 
vara lätt att sortera och hantera avfall på ett miljö-
riktigt sätt. Utöver kommunens kontinuerliga arbete 
med att öka tillgängligheten till miljöstationer med 
mera, be höver tillgänglighet till insamlingssystem be-
handlas vid arbete med detaljplaner och bygglov.

Gas- och kraftledningsnät
Gasledning
Stamnät för gas. Genom kommunen går en gasledning 
som ingår i det svenska stamnätet, se figur 6:20. Det 
används framför allt för naturgas som ut görs av metan 
och utvinns från källor på land eller på havs bot ten. 
Bio gas kan blandas med naturgas och trans porteras i 
samma gasnät. Den består också av metan, men bil-
das organiskt genom rötning av till ex em pel matavfall 
se vidare kapitel 6.1 avsnitt Biogas. Nära stam nätet 
för gas har landets två största bio gas anlägg ningar56 
byggts. I gasnätet kan stora mängder energi överföras 
till relativt låga kostnader. Led ning ar na kan bilda re-
gio nala gasnät som kan ta emot förny bara biogas från 
lokala leverantörer. Längs gas nätet kan tank ställen för 
fordonsgas byggas, och in dust ri er och kraft värmeverk 
kan anslutas direkt till gas nätet och trans porter av 
energi på väg därigenom mini meras.

55 Hylte kommun 2017c.
56 GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Trelleborg.

Gasledning. Gasledningen genom kommunen är en så 
kallad transmissionledning, det vill säga en ledning för 
naturgas som inte tryckreducerats i en mät- och regler-
station. Efter tryckreducering kallas ledningen för dist-
ri butionsledning. Eftersom naturgas räknas som en 
brand farlig och explosiv vara finns före skrift er om ut-
formning av och skyddsavstånd till led nings system för 
naturgas57. Transmissionsledningen för gas utgör inte 
riksintresse.

Elsystem och kraftledningar
Transmissionsnät för el. Trans missionsnätet överför 
el från kraftprodu centerna till distri butionsnätet och 
konsumenterna. Transmis sions nätet som ägs av staten 
genom Svenska Kraftnät har spän nings nivåer mellan 
220 och 400 kilovolt (kV) och täcker i prin cip hela 
Sverige. Till trans missionsnätet hör även trans for ma-
tor- och kopp lingsstationer som behövs för att knyta 
samman nätet och sänka spänningsnivåerna. En led-
ningsgata med 400 kV-ledningar passerar i ett nord-
sydligt stråk ge nom västra delen av Hylte kommun, 
se figur 6:22. En större kopp lingsstation finns vid Hä-
rads bo. Trans missionsnätet för el utgör för när varande 
inte riksintresse, men utredning om detta pågår58.

Regionala och lokala elnät. Regionnäten är en länk 
mel  lan stam nätet med höga spänningsnivåer och 
lokal näten med lägre spän ning . Spännings nivån i re-

57 MSB 2009a.
58 Utredning pågår om transmissionsnätets mark och vatten anspråk för 
riksintresseanspråk inom total för svar ets civila del, och både Energi myndig het en 
och MSB prioriterar frågan om riksintressen och energiförsörjning under 2019, 
se yttrande från Svenska kraftnät i Hylte kommun 2019c.
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ÖVERSIKTSPLAN

Utredningsavstånd
400 kV  200 m
220 kV  100 m
70130 kV  70 m

Minsta avstånd
400 kV  130 m
220 kV  70 m
70130 kV  50 m

Ledningar

400 kV 1200 A

220 kV   500 A
130 kV
  70 kV       350 A

  40 kV
  20 kV       350 A

ÖVERSIKTSPLAN	
	
Utredningsavstånd	
400	kV	–	200	m	
220	kV	–	100	m	
70-130	kV	–	70	m	
	
Minsta	avstånd	
400	kV	–	140	m	
220	kV	–	70	m	
70-130	kV	–	50	m	

Utställningshandling:	130	ist	f	140	m	+	underlagsbild	366	ist	f	72	dpi!		
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gion näten varierar mellan 40 och 130 kV. I kom mun-
en finns ett antal kraftledningar i regionnätet som för-
sör  jer tätorter, energikrävande industrier och som 
pas  se rar till omgivande kommuner, se figur 6:22. De 
lokala näten överför el till användarna inom ett visst 
område, och har en spänning på 40 kV eller mindre. 

Elsystemets behov och utmaningar. Transmissionsnäts-
an lägg ning arna är av central betydelse både för den 
regionala och för den natio nella elförsörjningen och 
möjliggör elhandel med grannländerna. Eftersom 
sam hället går mot en ökad elektrifiering och energi-
användning bör man utgå ifrån att det kommer att 
upp stå behov av fler transmissionsnätsanlägg ning ar i 
fram tiden. För att säkerställa eltillgången till exem pel-
vis kom mande bostadsområden, industrier eller infra-
struktur projekt krävs planering för kommande effekt-
behov och tidig kon takt med berörda myndigheter. 
Det tar tio till femton år att planera, söka till stånd 
för och anlägga trans mis sionsnäts anlägg ning ar, och 
kostnaderna är höga. Det är därför viktigt att sam-

verka med de lokala elnäts bolag en för att arbe ta fram 
långsiktiga pro gnos under lag för fram tida elbehov.

Gas- och kraftledningsnät i planeringen
Utredningsområde transmissionsnät. En av de två 400- 
kilovoltsledningar som går genom de östra delarna av 
kommunen59 behöver ersättas för att fortsatt kunna 
leverera en trygg elförsörjning till södra Sverige. För-
ny el sen görs genom att en ny 400 kV luft ledning byggs 
mellan stationerna nära dagens sträckning60. Sam bygg-
da delar kommer att byggas isär och avståndet mellan 
ledningarna behöver breddas för att öka leverans-
säker heten. När den nya led ning en är färdig byggd och 
tagen i drift, vilket beräknas ske 2028, kan den gamla 
led ningen rivas. Hur bred den gemensamma lednings-
gatan för de parallellgående ledningarna kommer att 
bli är för tidigt att säga, men ambitionen från Svenska 

59 Mellan stationerna Horred i Marks kommun och Breared i Halmstads 
kommun.
60 Beslut om östra korridoren togs i maj 2019, se.svk.se/natutveckling/
stamnatsprojekt/horredbreared/nyttomhorredbreared/denostrakorridor
valjforfortsattutredning/.
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Figur 6:22. Teknisk försörjning Karta: 20191018, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson. 
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kraftnäts sida är att minimera markanspråket. I över-
sikts planen redovisas utredningskorridoren som Ut-
red ningsområde transmissionsnät, se figur 6:22. 

Utredningsavstånd gasledningar. I närheten av gas-
led ning och tillhörande anläggningar finns risk för 
brand och explosion, varför skyddsavstånd till omgi-
vande be byg gelse behövs. Detta regleras i sär skilda 
skydds föreskrifter61. Utanför tätbebyggt område ska 
avståndet mellan gasledning i mark och område med 
förväntade gräv nings aktiviteter vara minst 25 meter, 
och avståndet till brand- eller explo sions farlig industri 
minst 50 meter. Inom tät be byggt område får avståndet 
till gasledning i mark aldrig vara kortare än 16 meter. 
Inom 200 meter om ömse sidor om gasled ning och till-
hörande tekniska anläggningar, finns en zonindelning 
med olika skyddskrav beroende på antal bostäder eller 
lokaler där det kan antas vistas många människor 
inom området. I översiktsplanen pekas detta område 
ut som Bedömningszon gasledning, se figur 8:11.

Utredningsavstånd kraftledningar. Skyddsavstånd 
kring kraftledningar regleras av starkströms före skrift-
er62 som anger skydds avstånd för anlägg nings säker het. 
Dessutom ska försiktighetsprincipen tilläm pas vid pla-
ne ring och byggande i närheten av större kraft led ning-
ar, på grund av möjlig påverkan av elektromagne tiska 
kraftfält, se vidare kapitel 8.2 Miljörisker. Kring en 

61 Föreskrifter om ledningssystem för naturgas, MSB 2009a.
62 Starkströmsföreskrifter, Elsäkerhetsverket 2008.

Övergripande planeringsinriktning - Teknisk försörjning
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens intentioner 
ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Verka för att kommunala eller gemensamma lösningar för vatten och avloppsförsörjning används där så är möjligt. 
§	Minska belastningen på det allmänna ledningsnätet genom att utöka användningen av i första hand öppna system 

för dagvattenhantering, i andra hand en kom bi nation av öpp na och slutna lösningar för att fördröja dagvatten.
§	Uppmärksamma dagvattensituation och ansvarsfrågor i tidiga planeringsskeden för att undvika framtida problem. 

Ta alltid fram dagvattenutredning vid detaljplanering om det inte är uppenbart onödigt, och vid förhandsbesked 
och/eller bygglov där så krävs. 

§	Planera ny be byggelse utan åter vändsgator eller med en till räck ligt stor vänd plats, för att undvika olyckor med 
backande sop bilar.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Teknisk försörjning
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA DEPONI
§	DEPONI BEFINTLIG
§	AVFALLSHANTERING BEFINTLIG
§	HÖG SKYDDSNIVÅ ENSKILDA AVLOPP
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G6 VATTENHANTERING: Enskilda VAanläggningar, Dagvatten hantering 
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Höga objekt, Bebyggelse nära elanläggning 

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

Förslag på fortsatt arbete - Teknisk försörjning
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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Kraftledning transmissionsnät

Regionledning

Fördelningsstation

Utredningsområde transmissionsnät

luft ledning för växelström finns ett elektriskt och ett 
magnetiskt fält. Spänningen mellan faserna (linorna) 
och marken ger upphov till det elektriska fältet, och 
strömmen ger upphov till det magnetiska fältet. Det 
finns inga gränsvärden för elektromagnetiska fält, 
men enligt den magnetfältspolicy som används idag63 
bör magnet fält en normalt inte överstiga 0,4 mikro-
tesla där män niskor varaktigt vistas. För att ta höjd 
för den stora osäkerheten som råder när det gäller 
magnetfältens på verkan på människor, används i över-
siktsplanen 0,1 mik ro tesla för att iden tifiera utred-
nings avstånd för att sä ker ställa maximala på ver kan 
från elektromagnetiska fält enligt aktuella re kom men-
dationer och/eller föreskrifter64. Som minsta re kom-
menderade avstånd för bebyggelse där människor 
vistas varaktigt används 0,2 mik rotesla, se figur 6:21, 
men i prak tiken finns inget linjärt samband mellan 
magnetfält och avstånd efter som magnetfältet beror på 
flera faktorer, till exempel ledningens årsmedelström, 
fas linornas höjd ovan mark en och faslinornas place-
ring i förhållande till var andra. Lämplig lokalise ring 
av bebyggelse behöver där för beräknas från fall till 
fall. Det ska göras inom 200, 100 res pek tive 70 meter 
om kraftledning, det vill säga inom ut pekade Be döm-
nings zon kraftledning, se figur 8:2 och kapitel 11.4 
Hänsyn - vägledning till karta 3.

63 Magnetfältspolicy, Svenska kraftnät 2016a.
64 Dessa kan komma att förändras över tid. För närvarande används Svenska 
kraftnäts magnetfältspolicy, 
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Vare. Foto: Kulturmiljö program, Tyréns/KMV Forum 2019.




