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10. Konsekvenser

10.1 Utgångspunkter
Syfte
Hållbar utveckling. Syftet med konsekvens beskriv-
ning en är att tydliggöra kopp lingen mellan översikts-
plan en och arbetet med att uppnå en långsiktigt håll-
bar utveckling av kommunen, utifrån miljö mäs siga, 
eko nomiska och sociala aspekter. Konse kvens beskriv-
ning en tar sin ut gångspunkt i de strategier och prin cip-
er som pre sen te ras i planförslaget, och dis ku terar vilka 
kon se kvens er genomförandet av dessa kan få för en 
håll bar fram tid. 

Miljöbedömning. Ett annat syfte med konsekvens be-
skriv ningen är att integrera lagkravet i plan- och bygg-
lagen och miljöbalken om att alla planer och program 
som kan antas medföra betydande miljö påverkan ska 
miljö bedömas. En över sikts plan antas alltid medföra 
bety dande miljö påverkan, varför en miljö bedömning 
ska göras och en miljö kon se kvens beskrivning upp-
rät tas. Plan- och bygglagen anger också att över sikts-
planens inne börd och kon se kvenser ska kunna utläsas 
utan svårig het. 

Metod
Övergripande. Eftersom översiktsplanen anger fram-
tida mark- och vattenanvändning på en övergripande 
nivå, är även konsekvensbeskrivningen av en över gri-
pande karaktär. I den fortsatta planeringen kommer 
mer detaljerade kon sekvensanalyser att behöva tas 
fram i samband med fördjupningar, planprogram och 
detalj planer.

Integrerat. Arbetet med konsekvensbeskrivningen har 
skett paral lellt och integrerat med övrigt över sikts-
plane arbete. Det innebär att konsekvensanalysen har 
påverkat över siktsplanen vilket ligger i linje med lag-
stift a rens ambitioner. Konsekvensbeskrivningen kom-
mer också att vara ett stöd för bedömningar av vilka 
kon se kvens er som kommer att behöva studeras när-
ma re i fort satt planering.

Avgränsning
Tidsmässigt. Beskrivningen avgränsas i tid från nutid 
till cirka år 2040 vilket är samma tidshorisont som i 
översikts plan en. Många frågor behöver hanteras ur 
ett fler gene rations perspektiv och kan få konsekvenser 
längre fram i tid en. Sådana konsekvenser upp märk-
sammas vid behov i konse kvens be skriv ningen.

Geografiskt. Den rumsliga avgränsningen utgår i hu-
vud sak från kommunens administrativa gränser. Men 
en kommuns planering kan förstås få effekter utanför 
kom mun gränsen, och när det är fallet kommer av-
gräns ningen att följa natur givna gränser och omfatta 
även grann kommuner och påverkan utifrån ett regio-
nalt per spek tiv. 

Innehåll. Avgränsningen av innehållet i en miljö kon se-
kvens beskrivning styrs av miljö balken, som anger att 
bety dande miljöpåverkan som kan antas upp kom ma 
med avseende på en rad upp räknade faktorer ska be-
dö mas. Hur de sociala och eko nomiska kon se kvens-
erna av över siktsplanen ska redovisas be skrivs inte på 
samma sätt av plan- och bygglagen, utan här är kom-
munen mer fri att beskri va det man anser vara rele-
vant. Av snitten Nationella mål och Miljökonsekvenser, 
mot svarar miljö balkens krav på miljökonsekvens be-
skriv ningar av planer och program som kan antas 
med föra betydande miljö på verkan.

Räckvidd. Översiktsplanen har som styr instrument 
stor inverkan på samhällsutvecklingen, men det finns 
också mycket annat som påverkar kom munens ut-
veck ling i hög re grad än över sikts planen, till exempel 
socio eko nomiska trender, kon junk tur sväng ningar, 
kon su ment preferenser, teknik utveck ling, ny lag stift-
ning med mera. 

Detaljnivå. Ambitionen har varit att beskriva kon sek-
venserna för relevanta mål, till exempel de natio nella 
folkhälso målen och miljökvalitetsmålen. En strävan 
har också varit att hitta rätt nivå på bedöm ningarna, 
att lyfta fram bara det viktigaste och sålla bort detalj-
er, utan att vattna ur innehållet. Kon se kvens erna för 
olika typer av mål jämförs som ten dens er snarare än 
med absoluta mått.

Beskrivning av alternativen
Planförslaget
Utgångspunkt. Planförslagsalternativet utgår från en 
planering enligt översiktsplanens huvudscenario och 
att de satsningar som formuleras i utvecklingsstrategin 
genomförs. I översiktsplanen integreras också nuva-
rande lagar och andra styr dokument, som blir lättare 
att följa med hjälp av planens kartor och vägledning.

Befolkning. Planering och byggande enligt översikts-
planens ut veck lingsstrategi skapar för ut sätt ning ar för 
en större befolkningstillväxt än under senare de cen-

Översiktsplanen tar upp förutsättningar, strategier och huvuddrag för användning av kom mun
ens mark och vattenområden. I detta kapitel redovisas i vilken grad förslaget medverkar till en 
långsiktigt hållbar utveckling, påverkan på relevanta nationella mål och de översiktliga miljö
mässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna som översiktsplanen bedöms medföra. 
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Motiv. Den långsiktiga befolkningsutvecklingen be-
döms fortsatt vara svagt negativ i nollalterna tivet, 
eftersom nuvarande över sikts plan  saknar tyd li ga stra-
te gier för en effektiv kollek tiv tra fik utveckling som 
under lättar pendling till och från de stora arbets mark-
nads regionerna. Det gör det svårare att välja Hylte som 
boende kommun, på samma sätt som det blir svårare för 
före tagen att kompetensförsörja sina verk samheter, vilket 
samverkar för en negativ ut veck lingsspiral.

Utmaning. Nollalternativet innebär med andra ord en 
viss befolk ningsminskning i kommunen som helhet, 
troligtvis ojämnt för delad i olika delar av kommunen 
med ök ning på vissa håll och minskning på andra. En 
negativ befolkningsutveckling innebär svårigheter att 
upprätthålla hög servicenivå, underhålla den fysiska 
miljön eller ar beta proaktivt med sociala frågor, vilket 
riskerar att ytterligare för stärka nedgången. Med en 
försämrad ekonomi kan det bli svårt att göra de sats-
ning ar som behövs för att bryta en sådan utveck ling.

Uppföljning
Lagkrav. I lagtexten om miljöbedömningar finns det 
krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska inne-
hål la en redo görelse för ”de åtgärder som planeras för 
upp följ ning och övervakning av den betydande mil-
jö på verkan som genomförandet av planen eller pro-
gram met medför”1. Syftet med en uppföljning är att 
kommunen tidigt ska skaffa sig kunskap om den på-
verkan som genom fö randet av översiktsplanen faktiskt 
medför. Det är också viktigt att kommunen får känne-
dom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare 
inte har iden ti fierats så att lämpliga åtgärder för av-
hjälpande kan vidtas.

Aktualitetsprövning. Uppföljning av översiktsplanens 
påverkan sker lämp ligt vis i de aktualiseringar av över-
siktsplanen som ska göras under varje mandat period. 
Vanligtvis är upp följ ning av översiktsplanens miljö-
på verkan ett relativt eftersatt område, och det saknas 
etab lerade metoder för detta. En del av det löpande 
arbetet med den över siktliga planeringen bör därför 
vara att utveckla me tod er och verktyg för att effektivt 
kunna följa upp över siktsplanens konsekvenser.

Nyckeltal. På samma sätt som för övrig uppföljning av 
översiktsplanen behöver fungerande nyckeltal som är 
mätbara över tid identifieras för planens miljömässiga, 
ekonomiska och sociala konsekvenser. Här bör bland 
annat påverkan från trafikbuller mätas och följas upp. 
Kommunen bör också ha eller ta fram tydliga prin cip-
er och strategier för hur dagvattenhantering bör ske i 
olika områden, och utifrån dessa ta fram fler upp följ-
ningsvärden.  

1 Miljöbalken kapitel 6 § 12

nier. Målet är att befolkningen växer med en halv pro-
cent per år vid planperiodens slut, det vill säga att be-
folk ning en till år 2040 har vuxit med sam man lagt 
1 000 personer eller drygt nio procent jämfört med 
2016, se kapitel 2.2 Be folk ningsmål. För att uppnå 
mål et be höver cirka 480 nya bostäder byggas under 
peri od en.

Motiv. Den större tillväxttakten möjliggörs av att kol-
lektiv tra fik och omgivande bebyggelse länkas samman 
i stråken som därigenom får resandeunderlag som gör 
det möjligt att effektivisera och snabba upp trafiken. 
Det ta medför i sin tur kortare restider, attraktivare 
pend ling, ytterligare inflyttning och bättre resande-
un der lag. En ökande skattekraft ger dessutom förut-
sätt ningar för att upprätthålla god service i hela kom-
mun en. Översiktsplanen innebär att fortsatt planering 
främst sker med inriktning mot komplettering och för-
tät ning av den befintliga bebyggelsen framför allt i 
stråk ens nod er och länkade orter i enlighet med struk-
tur bilden. Be byg gelse utveckling på lands bygden kom-
mer fortsatt vara attraktivt, och med kraft fulla sats-
ning ar på snabb kol lektivtrafik och bra bytes punkt er 
i stråken, för stär ker även bebyg gelse ut veck ling längre 
ifrån stråk en underlagen för kol lek tiv trafik och en 
håll bar ut veck ling av kommunen.

Utmaning. Att planera och skapa förutsättningar för 
expansion i kommunen utan att öka belastningen på 
miljö och människor är den viktigaste frågan som 
över sikts plan en hanterar. Det handlar om att skapa 
för ut sättningar för att fler ska kunna bo och leva ett 
gott liv i Hylte och att företagen ska ha lätt att kom-
pe tens för sörja och utveckla sina verksamheter i kom-
mun en, på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Nollalternativet
Varför? Konsekvenserna ska också bedömas utifrån 
ett noll alternativ. I miljöbalkens kapitel 6 definieras 
noll alter nativet för planer eller program som ”en be-
skrivning av miljöförhållandena och miljöns sanno lika 
utveck ling om planen, programmet eller änd ringen 
inte ge nom förs”. 

Utgångspunkt. Nollalternativet i det här fallet utgår 
från en fortsatt planering enligt nuvarande lagar och 
styr dokument. Det inkluderar gällande översiktsplan 
ÖP2001, antag na delöversiktsplaner och andra styr-
dokument. Dessa blir dock inte samordnade med den 
fysiska planering en genom en aktuell över sikts plan .

Befolkning. Den långsiktiga be folk ningstillväxten be-
döms bli unge fär den sam ma som idag, med en minsk-
ning vid plan  erings period ens slut på cirka mi nus 0,1 
procent per år. Det innebär att befolkningen i Hylte 
till år 2040 har minskat med sammanlagt minus 4,5 
procent eller knappt 500 per son er jämfört med 2016. 
Antalet nya bostäder som då blir ”över flö diga” till år 
2040 blir då cirka 220 stycken. 
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steg gäller kravet kommuner med mer än 250 000 
invånare, vägar med mer än sex miljoner fordon per 
år, järnvägar med mer än 60 000 tåg per år och flyg-
platser med mer än 50 000 flygrörelser per år. Hylte 
berörs därmed inte av detta. Däremot är det viktigt 
som ett led i att skapa attraktiva boende- och livs mil-
jöer, att upp märk samma eventuella problem med om-
giv ningsbuller i den fortsatta planeringen. En över-
siktlig kartering av buller från vägtrafik och verk sam-
heter har genomförts, se figur 8:2 och 10:2.

Vatten
Miljö kva li tets normer för vatten har kopplats till Vat-
ten direktivets kvalitetsmål.4 Det övergripande målet 
är att uppnå god vattenstatus till senast till år 2027. I 
Sverige finns en status klass ning av de största vatten-
före komsterna enligt direk tivet. Det finns ett antal 
vatten före komst er i kommunen som inte uppfyller 
miljö kvali tets norm erna eller riske rar att inte göra det 
i fram tiden, se kapitel 6.2 avsnitt Vat ten försörjning. 
Det är därför av stor vikt att höga krav ställs på dag-
vattenhantering och VA-försörjning i ny bebyg gelse.  

Planförslaget innebär en större befolknings tillväxt, vil-
ket skulle kunna påverka vattenkvaliteten negativt. 
Plan förslaget ställer krav på att miljö kva li tets normer-
na inte överskrids vid exploatering och att ska dag vat-
ten hanteras i plan- och byggprocessen. Områ den med 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp identifieras vidare, 
det vill säga känsliga områden såsom vatten skydds-
om råden och områden i närheten Fylleån, Bolmen, 
skydds värda våtmarker, naturreservat och Na tura 
2000-områden, där högre krav på rening ställs. En 
stark are kommunekonomi möjliggör också ett högre 
an svars tagande för gemensamma renings sys tem.

Nollalternativet. Efter som miljökvalitetsnormer för 
vat ten inte fanns när ÖP2001 gjordes, ställs inte mot-
sva rande krav där. En svagare kommunekonomi kan 
leda till att färre en skil da avlopp kan anslutas till all-
männa verk sam hets om råden och att problem med 
ledningsnäten tar längre tid att åtgärda, med ökad risk 
för utsläpp till sjöar och vattendrag som följd. Noll-
alternativet kan därför leda till en nega tiv påverkan 
på vattenkvalitet en, vilket delvis kom penseras av en 
minskande befolk ning.

Fisk- och musselvatten
Miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten om-
fattar gräns- och riktvärden för vattnets temperatur, 
pH-värde, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, 
kolväten, olika metaller med mera, dels för laxvatten 
och dels för andra fiskvatten5. I Hylte omfattas Bol-
men av miljö kva li tets normer för fisk- och mussel-
vatten6. Plan förslaget fokuserar i högre grad än noll-
alternativet på att miljö kva li tets normerna inte får 
över skridas och att vattenkvaliteten i sjöar och vatten-
drag inte får för sämras. 

4 Se SFS 2004:660.
5 Se SFS 2001:554.
6 Naturvårdsverket har upprättat en förteckning över de fiskvatten som ska 
skyddas. NFS 2002:6. Ansvaret ligger nu på Havs och vattenmyndigheten.

10.2 Nationella mål
Miljökvalitetsnormer
Allmänt
Lagkrav. Miljökvalitetsnormerna syftar till att lång-
sik tigt säkra män niskors hälsa och miljö, och regleras 
ge nom miljö balk en1. De anger den lägsta god tagbara 
miljö kvalitet som människan och/eller mil jön kan an-
ses tåla. Idag finns miljö kva li tets normer för utom hus-
luft, för bul ler, för vatten samt för fisk- och mussel vat-
ten. Gäl lan de miljö kva li tets normer ska beaktas vid all 
plane ring och byg gan de.

Utomhusluft
Miljö kva li tets normer för utomhusluft omfattar norm-
er för kväve di oxid, kväveoxid, kolmonoxid, sva vel di-
oxid, bly, partiklar, bensen och ozon2. För dessa har 
det fastställts en tidpunkt då normerna ska vara upp-
fyllda. Om det finns risk för att någon miljö kva li tets-
norm inte kan uppfyllas i tid ska ett åtgärdsprogram 
tas fram. Idag överstigs inte miljö kva li tets normerna 
för luft någonstans i kom munen. 

Planförslaget som innebär kraftfulla satsningar på kol-
lek tiv trafik, bytespunkter och cykeltrafik, bedöms 
med fö ra en kraftigare befolkningsutveckling och där-
med större trans portökning än i nollalternativet. Sam-
tidigt förändras fördelningen mellan trafikslagen till 
förmån för ett mer hållbart resande. Sam man taget be-
räk nas kollek tiv tra fiken fånga upp unge fär hälften av 
tra fik ökningen i plan för slaget och cykel trafiken en 
tredje del. Antalet bil res or beräknas inte öka, medan 
cykel- och kollek tiv res or na för hela eller större delar 
av resan ökar med drygt 4 200, se figur 10:1. För-
slag et bedöms inte medföra risk för att miljö kva litets-
norm erna för luft över skrids. 

Nollalternativet. Motsvarande beräknas i noll alter-
na tivet bli cirka 2 400 fler bilresor och drygt 300 fler 
cykel- och kollektivresor, vilket innebär att nästan tre 
fjärde delar av trafikökningen blir med bil, se figur 
10:1. Trots viss be folk nings minskning ökar alltså 
antal et resor även i noll alter na tiv et på grund av den 
gene rella resande ökning en. Nollalternativet inne bär 
inte någ ra särskilda satsningar på cykel- och kollek tiv-
trafik resande varför större del en av resande ökningen 
därmed blir med bil. Antalet bilar beräknas därmed 
öka betydligt mer i noll alter na tivet än i plan förslaget, 
vilket medför en större negativ påverkan på luft kvali-
teten än i plan för slaget. 

Buller
Miljö kva li tets normer för omgivningsbuller är en så 
kallad mål sätt ningsnorm, utan preciseringar av gräns-
värden eller riktvärden3. Däremot finns en skyldighet 
att genom kartläggning och upprättande av åt gärds-
program, sträva efter att omgivningsbuller inte med-
för skadliga effekter på människors hälsa. I ett första 

1 Miljöbalken kapitel 5.
2 Se SFS 2010:477.
3 Se SFS 2004:675.
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Miljömål
Allmänt
Det svenska miljömålssystemet består av ett genera-
tions mål, fjorton etappmål och sexton miljökvali tets-
mål1. Arbetet med att nå miljö kva litetsmålen utgör 
grunden för den nationella miljö politiken och siktar 
på hur man till år 20202 ska kunna uppnå en god mil-
jö att överlämna till kommande generationer. Av de 16 
nationella miljökvalitetsmålen som riksdag en antagit 
har Hallands län regionaliserat alla utom ett, En stor-
slagen fjällmiljö.3 Fysisk planering bedöms direkt och 
in direkt beröra alla de övriga miljö kvali tets målen. Ne-
dan beskrivs hur planförslaget bedöms på verka arbetet 
att uppnå de miljö kvalitets mål.

Påverkan på generationsmålet
Generationsmålet innebär att förutsätt-
ningarna för att lösa miljöproblemen 
ska nås inom en generation (2020). Var-
ken planförslag eller nollalternativ be-
döms ha räckvidd för att nå detta mål. 
Plan förslaget bidrar dock mer genom att 

verka för ökat resande med hållbara transportmedel, 
uppmärksamhet på vattenkvalitet, klimatanpass ning 
och hushållning med markresursen. 

Påverkan på miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan. Plan för slag-
et innebär en befolknings tillväxt med 
cirka 1 000 personer, och därmed mer 
be byg gelse, vägar och transporter än i 
noll alter nativet, där befolkningen istället 

bedöms minska med 500 personer. Plan för slag et har 
en tyd lig inriktning på utveckling av kol lek tiv tra fik, 
bytes punkter och cykeltrafik, vilket förväntas le da till 
ökat resande med cykel- och kollek tivtrafik. Myck et 
av bebyggelse utvecklingen beräknas ske i stråk nära 
lägen, men kan även ske längre från stråken där ut-
veck lade länkar för byte mellan olika trafik slag be-
döms öka kol lektiv trafik använd ningen för den läng re 
delen av resan. Sammantaget beräknas gång-, cykel- 
och kol lektivtrafik fånga upp nio tiondelar av trafik-
ök ning en i planförslaget, medan biltrafiken inte be-
döms öka, se av snitt Transportpolitiska mål nedan. 
Noll  alter na tiv et om fattar inga strategier för att skapa 
för bätt rade för ut sättningar för ökat cykel- och kollek-
tiv tra fik resande, varför andelen bilresor bedöms ligga 
kvar på dagens ni vå. Antalet bilresor ökar därmed un-
der plan perioden med 2 400 i nollalternativet, till 
skillnad från plan för slaget. Sam man taget be döms noll-
alter na tiv et med föra en mer nega tiv på ver kan på mål et 
än plan för slaget på grund av ökat bil resan de, se ka-
pitel 10.2 Mil jö kvali tets normer. Den kommunika-
tions struk tur som plan för slaget föreslår för vän tas på 
sikt med fö ra att an del en bilresor minskar ytter liga re, 
med minskad på ver kan på målet som följd. 

1 Proposition 2009/10:155.
2 2050 vad gäller klimatmålet.
3 Länsstyrelsen Hallands län 2015d. 

Frisk luft. Den viktigaste åtgärden för 
att begränsa luft för ore ning ar i plane-
ringen är att loka lisera bostä der, arbets-
områden och ser vice så att resbehovet 
mins kar och så att en stor del av resorna 

kan ske till fots, med cykel eller kollek tiv tra fik4. Sam-
man taget bedöms därför planförslaget ge mindre nega-
tiv påverkan på mål et än nollalter na tivet. För utom 
trafiken kan ut släpp från in dust rin försämra luft kva li-
tet en och på verka målet negativt. Här finns ingen 
skill nad mellan plan förslag och nollalternativ, men 
risk en för lo kalt för säm rad luftkvalitet bör upp märk-
sam mas i sam band med förtätning, se 10.3 Miljö kon-
se kvenser.

Bara naturlig försurning. Försurning or-
sakas framför allt av utsläpp från trans-
porter, industri, energianläggningar och 
jordbruk. Transportarbetet bedöms öka 
enligt båda alternativen men på olika 

sätt. I nollalternativet ökar transportarbetet mindre än 
i planförslaget, men har sämre kollektivtrafikstöd, vil-
ket ökar både bilresandet och ut släppen se mål Be-
grän sad klimatpåverkan ovan. Målet påverkas också 
av utsläpp från värme- och elkraftverk, industrier, 
skogs- och jord bruk, där planförslag och nollalternativ 
be döms ha likvärdig påverkan. 

Giftfri miljö. Vid översvämning av hård-
gjorda ytor riskerar giftiga ämnen från 
byggnader, bilar med mera att sköljas 
med ut i vattendragen. Planförslaget om-
fattar rikt linjer om hur översvämnings-

risker bör hante ras och andelen hårdgjorda ytor be-
grän sas, vil ket noll alter na tiv et inte gör. Detta mot ver-
kas till viss del av att fler ytor hårdgörs med en väx an-
de be byg gelse. Båda alter nativen påverkar målet posi-
tivt när det gäller att åt gärda förorenade områden då 
detta görs kon tinu er ligt vid exploatering idag och fö-
re slås fort sätta i plan för slaget. 

Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet tun-
nas ut till följd av utsläpp av bland an-
nat bland annat klorföreningar i riv-
nings material, kylskåp, luftkondi tione-
rings anläggningar, och kväveföreningar 

från till exemplel skogs- och jordbruk. Påverkan be-
döms inte skilja sig nämnvärt mellan alternativen.

Säker strålmiljö. Målet påverkas positivt 
av planförslaget genom att skydds-
avstånd till kraftledningar införs och att 
radon risker och UV-strål ningens påver-
kan uppmärksammas i plan för slaget. 

Ingen övergödning. Övergödning orsa-
kas av höga halter av kväve och fosfor 
från bland annat trafik och kraftverk, 
och av ammoniak från jordbruket. På-
ver kan på den förstnämnda hänger 

främst samman med transportarbetet, se målen Be-
gräns ad klimat på ver kan och Bara naturlig försurning. 

4 SKL 2008a.
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När det gäller ut släpp från kraftverk och jordbruk 
skiljer sig inte alter na tiven åt.

Levande sjöar och vattendrag. Klimat-
förändringarna riskerar att öka sprid-
ning en av föroreningar till sjöar och vat-
tendrag. Planförslaget identifierar om rå-
den med risk för översvämningar, upp-

märksammar områden med behov av hög skyddsnivå 
för enskilda avlopp och betonar vikten av att vatten-
kva liteten inte får påverkas nega tivt vid framtida ex-
ploa te ring. I planförslaget införs också utred nings om-
råden för framtida vattenförsörjning vilket påverkar 
målet po sitivt. Även noll alter na tivet nämner bety del-
sen av vat ten vårdsåtgärder, men anger inga riktlinjer 
för fy sisk planering. 

Grundvatten av god kvalitet. Samma på-
verkan som på målet Levande sjöar och 
vattendrag. I planförslaget pekas sär skil-
da utredningsområden för framtida vat-
ten försörjning ut för att säkra denna för 

framtida behov, vilket påverkar målet positivt. 

Hav i balans samt levande kust och 
skär gård. Även om Hylte inte har någon 
kust påverkas målet i och med av rin ning 
till havet från sjöar och vatten drag, se 
mål Levande sjöar och vatten drag.

Myllrande våtmarker. Kommunen är rik 
på våtmarker med generellt höga vär den 
för växt- och djurliv och som levererar 
viktiga ekosystemtjänster. Allt byg gan de 
riskerar därmed att påverka våt mark er, 

framför allt genom exempelvis vägdragningar. Bygg-
nad er placeras normalt inte i våtmarker, däremot kan 
till exempel master och vindkraftverk göra det, vilka 
dessutom ofta kräver nya vägdragningar. En generellt 
stör re bygg nation enligt planförslaget riskerar påverka 
våt markerna mer än en mindre utbyggnad i noll alter-
na tivet, däremot är möjligheterna till vindkrafts ut-
bygg nad mer begränsad. Det finns inget generellt för-
bud mot att bygga vid våt mark men många av de stör-
re våtmarkerna har ett skydd som naturreservat och/
eller Natura 2000-områ de. En generell riktlinje har i 
plan förslaget införts där våt markerna upp märk sam-
mas. Våtmarkerna synlig görs också i över sikts plan ens 
kar tor. Eventuell påverkan på målet be döms där med 
bli marginell.

Levande skogar. Miljömålet kan påver-
kas negativt genom intensivt skogsbruk 
eller genom att den tas i anspråk för ex-
empelvis bebyggelse. Planförslaget antas 
medföra en större bebyggel se ut veck ling 

än nollalternativet och riskerar därmed att påverka 
målet mer. Bebyggelse ut veck ling i tätorterna medför 
dock att den tätortsnära skogens rekreativa värden 

uppmärksammas särskilt. En riktlinje har in förts som 
anger att ny be byggelse och nya an lägg ning ar ska und-
vi kas på skogsmark med höga natur-, kul tur- och fri-
lufts värden, liksom åt gärd er som påtag ligt kan för-
svåra ett rationellt skogs bruk.

Ett rikt odlingslandskap. I planförslaget 
identifieras potentiell jordbruksmark för 
framtida livsmedelsproduktion och rikt-
linjer införs som anger att stor re strik ti-
vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och 

nya an lägg ning ar på jord bruks mark. Befolk nings ut-
veck ling enligt planförslaget kan med föra att viss jord-
bruksmark ändå komma att berö ras, sär skilt inom tät-
orterna, men detta ska i så dana fall motive ras och på-
verkan på jordbruket bedö mas efter att alter nativ 
loka lisering prövats. Noll alter na tiv et inne bär mindre 
ny bebyggelse och därmed på verkan på målet. 

God bebyggd miljö. Planförslaget för-
ordar en effektivare hushållning med 
mark och vatten, vilket påverkar målet i 
en positiv riktning. Vikten av blandade 
bebyggelsemiljöer, ökad närhet och ut-

byggnad av gång-, cykel- och kollektivtrafik betonas, 
vilket också främjar målet. I nollalternativet kan en 
lång sammare och mer gles bebyggelseutveckling ge 
andra kvaliteter såsom större närhet till naturen, men 
mindre ekonomiskt utrymme att utveckla de befint liga 
be byggelse miljöernas fysiska och sociala kvalitet er. En 
ökad biltrafik ger mer buller och riskerar att påverka 
målet negativt i båda alternativen, dock mer i noll al-
ter nativet, se mål Be gränsad klimatpåverkan. Mängd -
en lokala bilresor kan öka mer i planförslaget än i 
noll alternativet, men bul ler kan bli lättare att åt gärda 
med mer samman hål len bebyggelse. Natur- och kul-
tur miljövärden upp märk sammas i båda alter na tiv en, 
men påverkan på dessa kan bli större vid mer bygg na-
tion. Å andra sidan kan en negativ befolk nings ut veck-
ling och sjunkande fas tig hetspriser medföra för sämra-
de förutsättningar för under håll och vård av kul tur-
historisk värdefull bebyg gel se. Även riskhantering, sär-
skilt förebyggande åt gärd er mot översvämningar till 
följd höga flöden och sky fall, får bättre för ut sätt ning-
ar med en starkare kom munekonomi och upp märk-
sam mas särskilt i plan förslaget. 

Ett rikt växt och djurliv. Båda alterna-
tiven betonar att höga naturvärden ska 
bevaras. En kraftigare befolknings till-
växt och ett ökat resande enligt planför-
slaget innebär att mer mark behöver tas 

i anspråk för bebyggelse, vilket kan påverka målet 
nega tivt. Genom att bygga tätare och mer yteffektivt, 
och genom att fånga upp det ökade resandet med kraf-
tigt förstärkt kollektivtrafik och bra länkar till denna, 
bedöms dock påverkan bli begränsad. Se även mål 
Levande skogar.
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Transportpolitiska mål
Allmänt
Glesbygd. Hylte kommun har en relativt spridd bebyg-
gelse struk tur, med många mindre orter och stor andel 
boende i glesbygd. De rika natur- och kulturland skap-
en är en stor till gång för kommunen och attrak tiva 
som livs miljöer för många. Samtidigt innebär ett mer 
utspritt boende en transportpolitisk utmaning både 
vad gäl ler funk tions målet och hänsynsmålet. Genom 
att aktivt pla ne ra för en stark och effektiv kom muni-
ka tions rygg rad i strukturbildens huvudstråk och prio-
ritera ut bygg naden av bra länkfunktioner, ökar möj-
ligheten för alla oavsett var man bor att till exempel 
arbets pendla med kollektivtrafik längre sträckor, och 
an vän da cykel eller bil för kortare sträckor till håll-
platslägen i stråken.

Transportarbete. Befolkningstillväxt leder till ökad 
trafik på vägarna, både i de stora stråken och lokalt, 
vilket kan påverka trafiksäkerheten och hänsynsmålet 
nega tivt. Vid en utveckling enligt planförslaget be döms 
det totala antalet resor öka med 5 200 (39 pro cent) 
till år 2040, var av hälften fångas upp av kol lek tiv tra-
fik för hela eller större delar av resan, en knapp tredje-
del av cykel medan antalet bilresor inte ökar, se figur 

10:1. I noll alter na tivet beräk nas det totala antal et res-
or öka med 3 400 (25 pro cent) till år 2040, varav bil-
res orna ökar med cirka 2 400, me dan an tal et kol lek-
tiv tra fik resor för hela eller större del ar av resan en dast 
ökar med 200. Samman fatt nings vis beräknas 90 pro-
cent av det ökade tra fik arbe tet i planför slag et fång as 
upp av kol lektiv trafik, gång och cykel, jäm fört med 20 
procent i noll alter na tivet. Det med för att även om det 
to tala antalet resor ökar mer i plan för slag et, be döms 
det totala antalet bilresor inte öka, medan de ökar 
med 25 procent i nollalternativet, se figur 10:1. Det är 
fram för allt bilanvändning för de långa resorna som 
be räknas minska, medan bilresorna för de korta res or-
na mellan hem och bytespunkt kan öka, särskilt vin-
ter tid. Satsningen på cykelvägar ska motverka detta.

Måluppfyllelse
De transportpolitiska målen1 har i hög grad påverkat 
planförslagets utvecklingsstrategi och inriktning. Mål-
en be skrivs i kapitel 3.1 Resor och trans porter. 

Övergripande mål. En bärande inriktning i översikts-
planen är att säkerställa en samhällsekonomiskt effek-
tiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, för 

1 Proposition 2008/09:93.

TRANSPORTARBETE 
RESOR

Andel 
2016

Andel 
2040 2016 2040 Förändring

2016-2040
Förändring
2016-2040

Andel av ökning
2016-2040

PLANFÖRSLAG

Befolkning 11 000 12 000 1 000 9%

Ålder 1584 år 78% 78% 8 500 9 300 800 9% 78%

Totalt antal resor per dag* 13 600 18 900 5 200 39%

varav arbetsresor 26% 30% 3 540 5 660 2 120 60% 40%
varav övriga resor 74% 70% 10 080 13 210 3 130 31% 60%

Totalt antal resor per dag 13 600 18 900 5 200 39%

varav kollektivtrafik** 6% 18% 820 3 370 2 550 313% 49%
varav cykel** 4% 12% 540 2 240 1 700 311% 32%
varav till fots** 9% 9% 1 230 1 700 470 39% 9%
varav bil** 71% 51% 9 670 9 670 0 0% 0%
varav övrigt** 10% 10% 1 360 1 890 530 39% 10%

NOLLALTERNATIV

Befolkning 11 000 10 500 500 4%

Ålder 1584 år 78% 78% 8 500 8 100 400 4% 78%

Totalt antal resor per dag* 13 600 17 000 3 400 25%

varav arbetsresor 26% 26% 3 540 4 410 870 25% 25%
varav övriga resor 74% 74% 10 080 12 570 2 490 25% 74%

Totalt antal resor per dag 13 600 17 000 3 400 25%

varav kollektivtrafik** 6% 6% 820 1 020 200 25% 6%
varav cykel** 4% 4% 550 680 130 25% 4%
varav till fots** 9% 9% 1 230 1 530 300 25% 9%
varav bil** 71% 71% 9 670 12 060 2 380 25% 71%
varav övrigt** 10% 10% 1 360 1 700 340 25% 10%

  * Totala antalet resor utgår från 1,6 resor per person och dag, enligt resvaneundersökningen för Halland, WSP 2014. 2040 har räknats upp
     29 procent för 20162040 (omräknat), enligt Trafikverkets basprognos för persontrafik, Trafikverket 2016a.
** Fördelning mellan trafikslag 2016 är utgår från resvaneundersökningen, medan 2040 är en målsättning, se figur 3:7. I nollalternativet
     bedöms fördelningen mellan trafikslag bli densamma 2040 som 2016.

Figur 10:1. Planförslagets respektive nollalternativets bedömda effekter på transportarbete och färdmedelsval för resor 20162040. 
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att förstärka förutsättningarna för att bo och verka i 
kom munen, se kapitel 2 En tydlig utvecklingsstruktur. 

Funktionsmål. Genom att prioritera utbyggnad av kol-
lek tivtrafik, huvudcykelleder och bra länkfunktioner 
för bättras den grundläggande tillgängligheten och an-
vänd ningen av transportsystemen för alla, för hela el-
ler delar av resan. Inriktningen mot att i första hand 
komp lettera och förtäta befintlig bebyggelse i stråk-
nä ra lägen bidrar till att förstärka resande underlagen. 
Andra föreslagna åtgärder för att korta restider, för-
bätt ra samordning av tidtabeller och betalsystem över 
läns gränser, anpassa till skiftarbetstider, utvecklade by-
tes platser med mera, bidrar ytterligare till tillgäng lig-
het och bekvämlighet för olika grupper. 

Hänsynsmål. Utbyggnad av separata huvudcykelleder 
mellan tätorter, prioriterade cykelvägar mellan viktiga 
målpunker i orterna och prioritering av trafik säker-
hets åtgärder i länkstråken som förbinder mindre orter 
med bytesplatser i stråken, syftar till att minska risken 
för dödsfall och allvarliga skador i trafiken, sam tidigt 
som användningen ökar.

Jämställdhetsmål
Det övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Med utgångspunkt från detta finns fyra 
delmål2, vilka bedöms kunna påverkas av översikts-
planen repektive nollalternativet enligt följande: 

En jämn fördelning av makt och inflytande. Ingen 
direkt på verkan. Dock kan planförslagets inriktning 
på att ut veckla av det offentliga rummet, mötesplatser 
och delaktighet i sam hällsplaneringen bidra till fler på-
ver kanskanaler och ett mer jämlikt inflytande, i högre 
grad än i nollalternativet. 

Ekonomisk jämställdhet. Planförslagets fokus på åt-
gärder för arbetsmarknads för storing för bättrar möj-
ligheterna till försörjning för både män och kvinnor. 
Bättre tillgång till en mer diversifierad arbets marknad 
med exempelvis större andel arbeten inom tjänste sek-
torn, ökar framföra allt kvinnors möjlighet till yrkes-
utveckling och ekonomisk självständighet, då arbets-
marknaden i Hylte har en dominans av mansdomine-
reda yrken och en låg andel tjänsteföretag. Satsningar 
på ny kollektivtrafiklinje mot norra Hal land och Göte-
borgsregionen, tillsammans med kol lek tiv trafik om-
lägg ning och kortare restider mot Halm stad och nord-
västra Skåne och ny kollektiv trafik linje mot Ullared 
bedöms få stora effekter för diversifiering av arbets-
mark naden och en ökad ekonomisk jämställdhet mel-
lan kvinnor och män. I nollalternativet finns inga stra-
te gier för arbetsmarknadsförstoring.

Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgs
arbetet. Tillgång till en större arbetsmarknad bidrar 
tillsammans med en kraftigt förbättrad infrastruktur 
för kol lektivtrafik, gång och cykel till att både män 
och kvinnor har arbete dit man inte måste ta sig med 
bil. Ökad pendling kan dock försvåra för båda parter 

2 Regeringskansliet 2018a.

att få ihop omsorgspusslet, samtidigt som en ökad för-
värvs frekvens bör medföra en jämnare fördelning av 
hem- och omsorgsarbete. 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Påverkar inte 
direkt, se dock punkt Tobak, alkohol, narkotika, do-
ping och spel under Folk hälso mål ovan.  

Folkhälsomål
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa sam-
häl leliga förutsättningar för en god hälsa på lika vill-
kor för hela befolkningen och att sluta de på verk bara 
hälsoklyftorna inom en ge ne ration3. Med utgångs-
punkt från detta finns åtta nationella folk hälso mål, 
vilka bedöms kunna påverkas av över sikts planen 
enligt följande: 

Det tidiga livets villkor. Tillgång till säkra gång- och 
cykel vägar, tillgänglig kollektivtrafik, ut vecklade 
mötes platser, liksom vikten av att föra dia log med 
barn och unga i frågor som berör dem är frågor som 
lyfts fram i planförslaget och som har en positiv in-
verkan på målet.

Kompetenser, kunskaper och utbildning. Planförslaget 
påverkar målet posi tivt genom fokus på åtgärder för 
att öka tillgänglig heten till en större arbetsmarknads-
region med kollek tiv trafik. Detta förbättrar organisa-
tioners och före tags möjlig heter att kom petensförsörja 
sina verksam heter, och underlättar individens möjlig-
heter till kunskaps utveckling och utbildning i livets 
olika skeden genom att tillgång till större utbild nings-
utbud. 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Tillgång 
till en större arbetsmarknad som nås med kollektiv-
trafik för bättrar möjlig heterna att hitta arbete som 
passar individens förutsättningar. Arbets förhållanden 
och arbetsmiljö påverkas inte direkt, men bättre möj-
lig heter att byta arbete påverkar arbets förut sätt ning-
arna positivt.

Inkomster och försörjningsmöjligheter. Med en arbets-
marknadsförstoring breddas samtidigt arbets marknad-
en med fler typer av jobb, vilket förbättrar möjlig het-
erna till för sörjning för individen, för olika individer 
i en familj och för grupper som idag kan ha svårt 
att komma in på arbets marknaden eller som annars 
kan behöva flytta för att hitta ett arbete som passar 
individuella kompe tenser och behov.

Boende och närmiljö. Planförslaget anger riktlinjer 
för bland annat socialt perspektiv i fysisk planering, 
frågor om mötes platser, trygghet och identitet, män-
niskors olika behov och fysisk tillgänglighet. Upp-
märk samhet på till exem pel tätortsnära rekrea tions-
värden och på före byggande av buller och andra risk-
fak torer i livsmiljön bidrar positivt till målet.

Levnadsvanor. Genom att prioritera utbyggnad av 
cykelvägar och att ange riktlinjer för tillgång till grön- 
och rekreationsområden av god kvalitet i bostädernas 
närhet, ökar möjligheten till fysisk aktivitet. En sats-

3 Proposition 2017/2018:249.
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Skidåkning på konstsnöanläggningen på Örnvallen i sam band med att Skidklubben Hylte arrangerade Göta lands mäster skapen 2013. Foto: Hylte kommun

rikt linjer, och att kart lägga till gång, kva litet, till gäng-
lig het och brister till re krea tions om rå den, -stråk och 
mål punkt er i den tät orts nära gröns kan (mål 5), att an-
vän da i det fortsatta arbetet med för djup ning ar av 
över sikts planen och annan pla ne ring, se kapitel 7.3. 

Naturvårdsprogram. För det fortsatta arbe tet anges att 
ett natur vårds program ska tas fram, vil ket komplet te-
rar och pre ci serar de översiktligt iden ti fie rade värdena 
för var dags friluftsliv (mål 5) och för be söks näringen 
(mål 6), se kapitel 7.3 och 9.3. Med natur vårds pro-
gram met som underlag kan behov av skydd av skydd 
av områden viktiga för friluftslivet identifieras (mål 7).

Cykelleder. Ett antal rekreations- och huvud cykel leder 
har också pekats ut för en tillgänglig var dags miljö och 
en cykel plan ska tas fram (mål 5), vilket ökar till gäng-
ligheten till friluftsmiljöer (mål 1), se kapitel 3.1 och 
9.3. I det fort satta arbe tet med ett naturvårdsprogram 
behöver behovet av för bättrad till gäng lig het i form 
av när het, in formation, att rak ti vitet, nåbarhet, fram-
kom lig het och orienter bar het identifieras (mål 1). 
Detta arbete be drivs med för del i samverkan med 
friluftslivets aktörer (mål 2).

Turismstrategi. Natur- och kulturturism är en strate-
gisk verksamhet i kommunens besöksnäring och för 
den lokala attraktiviteten. Den turismstrategi som 
före slås tas fram, se kapitel 9.3, ska identifiera viktiga 
områden och stråk för besöksnäringen och hur dessa 
ska förstärkas (mål 6). 

ning för en lång siktig befolk nings ökning, för bättrar 
resurserna för att utveckla den fysiska och den sociala 
miljön, vilket i sin tur kan bidra till att minska till 
exempel utan för skap och miss bruks proble matik.

Kontroll, inflytande och delaktighet. Planförslaget 
påverkar i högre grad än nollalternativet målet posi-
tivt genom att behandla frågor som del ak tighet i 
samhällsplaneringen, och att särskilt lyfta de so ciala 
as pekt erna på planering och byggande, se kapi tel 4.1 
Män niskor och livsmiljö.

En jämlik och hälsofrämjande hälso och sjukvård. Be-
döms inte påverkas av planförslaget..

Friluftspolitiska mål
Det övergripande friluftsmålet4 och dess tio delmål be-
skrivs i kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv. I Hylte 
finns generellt rik tillgång till natur- och kultur miljöer 
för friliftsliv (mål 4) och för många Hylte bor är akti-
vi teter i skog- och mark den främsta fritids sys sel sätt-
ningen. Målen bedöms påverkas positivt av plan för-
slaget enligt nedanstående åtgärder, vilka inte finns i 
nollalternativet.  

Tätortsnära rekreation. Plan för slaget främjar män-
nisk ors möjlighet till ett ak tivt var dags friluftsliv och 
vis tel se i naturen fram för allt genom att identifiera tät-
orts nära om rå den med friluftsvärden med till hörande 

4 Regeringens skrivelse 2012/13:51.
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Mårås naturreservat. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.

10.3 Miljökonsekvenser
Konsekvensbeskrivningens miljömässiga dimension 
be skriver hur de förändringar som översiktsplanen 
före slår påverkar miljön runt omkring oss. Denna del 
av konsekvensbeskrivningen motsvarar tillsammans 
med föregående avsnitt, miljöbalkens krav på miljö-
konsekvensbeskrivningar av planer och program som 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Planförslagets miljökonsekvenser
Inriktning. Befolkningstillväxten enligt planförslaget 
innebär en större utbyggnad av bostäder och verksam-
het er än i noll alternativet, se kapitel 2.2 Befolknings-
scenarier. Genom tydliga strategier och en stark struk-
tur som länkar samman bebyggelseutvecklingen med 
kollek tiv trafikutbyggnad och länkar i stråk kan en 
större till växt åstad kommas utan att belastningen på 
miljön ökar i mot svarande omfattning.

Transportarbete. Utbyggnaden medför ett ökat trans-
portarbete av fram för allt människor men också av 
varor. Det ökade res andet bedöms till hälften fångas 
upp av en effek tivare kollektivtrafik, och knappt 40 
procent av gång och cykel, medan användningen av 
bil för större delen av resan inte bedöms öka alls, se 
figur 10:1, ka pi tel 10.2 Nationella mål och kapitel 
3.1 Resor och trans port er. Större delen av bebyggelse-
utvecklingen kom mer ske i tätorter och orter i stråk, 
men det kom mer också fortsätta vara attraktivt att 
bygga längre från stråk en. Genom utvecklade bytes-
punkter till kol lek tiv tra fiken i stråken, bedöms andel-
en som använder kol lek tiv trafik för större delen av 
resan öka vilket mins kar andelen bil resor totalt, se fi-
gur 3:7. Fram till bytespunkten be hö ver man där emot 
ta sig med andra färdsätt. Även om för utsätt  ning-
arna för cykling förbättras, bedöms bil res orna där för 
öka lokalt till följd av ett allmänt ökat res ande och be-
folk nings till växt, se kapitel 10.1-10.2 och figur 10:1. 
Risken för buller störningar och luft för oreningar kan 
därför öka lokalt, framför allt längs med stråken och 
på de lokalt prioriterade väg ar na mel lan länkade ort-
er och noder, vilket kräver och om sorg vid lokalisering 
och ut formning av bebyg gel sen och eventuella buller-
däm pande åtgärder. Sam ord ning och lokalisering 
av kom munala verk sam heter i stra tegiska lägen, till 
exempel förskolor, kan också va ra av betydelse för 
att resor och transporter till och från dessa inte ska 
öka i onödan. Utvecklings strategin ger stöd för detta. 
Med en satsning på bra gång- och cy kel vägar framför 
allt i stråken (huvudcykelleder och cy kel länkar) samt 
från bytes punkterna till mindre ort er och andra vik ti-
ga mål punkter, beräknas gång- och cy kel trafiken öka. 
Här är det viktigt att prio ri tera trafik säker hets höjande 
åtgärder på det lo kalt prio riterade vägnätet för gång- 
och cy kel trafiken till och från stråken.

Luftkvalitet. Vägtrafik är en stor källa till luft förore-
ningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller par-
tiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgas-
erna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom 
orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar. En viktig 
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åtgärd för att begränsa luft för ore ning ar är därför en 
planering som mins kar resbehovet och för övrig så 
stor del av resorna som möjligt till gång, cykel eller 
kol lek tiv tra fik. En koncentrerad be byg gelse utveck ling 
i anslutning till arbetsplatser, service och kol lek tiv tra-
fik är en viktig pusselbit, bra bytes punkter för kol lek-
tiv trafik som kan nås för den spridda bebyg gel sen en 
annan. Planförslaget verkar på så sätt för en generellt 
sett bättre luftkvalitet än nollalternativet. Utsläppen 
till luft kom mer dock inte bara från trafiken utan 
också från till ex em pel industrier, uppvärmning och 
arbets fordon. Här skiljer sig inte plan förslag och noll-
alter nativ åt. Lokalt kan dock planförslaget medföra 
en för sämrad luftkvalitet dels på grund av ökad närhet 
mellan bostäder och störande verksamheter och/eller 
vägar, dels genom att biltrafiken kan öka lokalt mellan 
bostad och bytespunkter för kollek tiv trafiken. Detta 
är något som behöver uppmärk sam mas i den fortsatta 
planeringen. Planförslaget bedöms dock inte medföra 
risk för att miljö kva li tets normerna för luft över skrids.

Buller. De huvudsakliga källorna för buller bedöms 
vara trafik, industrier, täkt verksamhet, skjut banor, av-
falls hantering och i viss mån jordbruk och vindkraft. 
Det totala antalet bil resor be döms enligt plan förslaget 
inte öka trots befolk nings till växt en, se figur 10:1, men 
lokalt kan bilresorna öka mellan bostad och bytes-
punkt er för kollektiv trafik, med risk för lokalt ökad 
buller på ver kan. Buller i anslutning till verksamheter 
regleras genom till stånds- och för siktig hets krav1 enligt 
miljöbalken. En översiktlig buller kart läggning har 
gjorts dels för de nationella och regionala vägarna, 
dels för potentiellt bullrande verksamheter, se figur 8:2 
och 10:2. Riktlinjer för Bedömningzon vägtrafikbuller 
och Be döm ningzon verk sam hets buller har införts i 
plan  en, se kapitel 11.4. På ver kan från buller bedöms 
gene rellt sett inte öka i plan för slaget. 

Naturresurser. Befolkningstillväxten medför generellt 
en ökad belastning på naturresurser i kommunen. Till 
exempel ökar behovet av material till ballast, framför 
allt från krossbergtäkter. Materialtäkter kan påverka 
hydrologi, vattenkvalitet och naturmiljö och ge upp-
hov till buller, vibrationer och damm. Kommunen är 
väl försörjd väl av mate ri al täkter. Två naturgrustäkter 
ligger dock inom utred nings områden för framtida vat-
ten försörjning och före slås därför inte för framtida 
materialförsörjning. Före slagen bebyggelseutveckling 
försörjs väl av befintliga ma te rial täkter, varför ett ma-
te rial försörjningsprogram bedömts vara överflödigt. 
Andra naturresurser som påverkas av ett ökat byggan-
de är vatten (se nedan), energi (se nedan) och jord-
bruks-, skogs bruks- och annan mark. Även om huvud-
inrikt ningen är att bygga inifrån och ut och i an slut-
ning till befintlig bebyggelse, kan ny mark behö va tas i 
anspråk när be folkningen växer. Stra te gier för en mer 
yteffektiv mark an vändning och restrik tion er för byg-
gande på potentiell jordbruks mark och annan värde-
full mark, be gränsar dock påverkan.

1 I Hylte finns sex tillståndspliktiga verksamheter och cirka 40 med försiktig
hets krav avseende buller.
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underlag för planen. Se kapitel 6.1 avsnitt Vind kraft 
och kapitel 7 Le van de na tur- och kul tur mil jöer. Se 
även kapitel 10.5 Sociala konsek vens er.

Riskhantering. Klimatförändringarna medför ökad 
risk för olyckor och skador på människor, byggnader 
och annan egen dom samt ökad risk för spridning av 
för ore ningar. Bland annat bedöms risken för över-
sväm ningar från extrem nederbörd, snabba flöden och 
höga vatten stånd öka i framtiden, vilket bland annat 
stäl ler höga krav på lokalisering av bebyg gelse, för-
dröj ning av dag vat ten och tillräcklig dimensio nering 
av led ning ar och dag vatten magasin. I plan förslaget be-
gräns as möj lig heterna att bygga utan skydds åtgärder i 
över sväm nings- och skred risk om rå den, och krav ställs 
på god dag vat ten hantering. Fort satt utredningsarbete 
som iden ti fierar riskkällor och ger rekommendationer 
för hur dessa ska hanteras förut sätts som underlag för 
den fort satta planeringen. Riktlinjer för riskhantering 
med avseende på miljö-, klimat- och tekniska olycks-
risker har införts som vägledning för fortsatt plane-
ring.

Nollalternativets miljökonsekvenser
Transportarbete. Även om befolkningen minskar i 
noll alternativet än i planförslaget, be döms bilresorna 
till följd av ett generellt ökat resande, fortsätta stå för 
över 70 procent av reseökningen, efter som det saknas 
strategier för över gång till ett mer mil jö vänligt resan-
de. Dessutom ger en svagare kom mun eko nomi för-
säm rade möjligheter att finansiera en utbyggnad av till 
ex em pel kollektivtrafik och cykelbanor. Antalet bil-
res or be döms öka med cirka 2 400 jäm fört med ingen 
ökning i plan förslaget, trots 1 500 färre invånare, se 
figur 10:1. Miljö belastning från bil resor i form av en-
ergi för bruk ning, buller och ut släpp av kol di oxid och 
andra för ore ningar, ökar därmed totalt sett, mer än i 
plan för slaget, åt minstone så länge fordonen använder 
fossila bräns len. Den sva gare verk sam hets ut veck ling-
en till följd av säm re arbets kraftstillgång be döms ge 
en mindre belastning från godstransporter än i plan-
förslaget. 

Luftkvalitet. Resor med mindre miljövänliga trans-
portmedel leder tillsammans med ett ökat antal resor 
till ökade utsläpp av luftföroreningar, mer än i plan-
för slaget. Detta förstärks av bristen på strategier för 
att minska avstånden mellan arbetsplatser, service och 
kol lek tiv tra fik i tätorterna och överföra större andel 
av resorna till och från den glesa bebyggelsen till kol-
lek tiv trafik och cykel. När det gäller utsläpp från and-
ra källor, till exempel industrier skiljer sig inte alter-
na tiven åt. I nollalternativet bedöms dock risken för 
lokalt försämrad luftkvalitet vara mindre på grund av 
en svagare bebyggelseutveckling, men den generella 
rese ökning som ändå sker resulterar i en mer negativ 
ut veck ling av luftkvaliteten.

Buller. I nollalternativet beräknas antalet bilresor 
öka med en fjärdedel, vilket får en negativ buller på-
ver kan på omgivande bebyggelse. Avsaknad av stra-
te gi er för förändrade resvanor och riktlinjer för be-

Energiförsörjning. För att minska klimatpåverkan 
behöver energi användningen minska och en omställ-
ning ske till för nybara energikällor. Kommunens 
främs ta möjlighet att påverka energianvändningen är 
att i sin fysiska planering samordna utvecklingen av 
bebyggelse, kol lek tivtrafik och service, vilket plan för-
slag ets struktur bild och strategier ger stöd för. Genom 
väl utvecklade länkar i stråken kan energi använd-
ning en minska även för resor i glesbygd. Områden 
som avsätts för vindkraft är mindre i planförslaget än 
i noll alter nativet, däremot uppmärksammas behovet 
av åtgärder för att under lätta ökad produktion av sol-
energi.

Dagvatten. Ökat byggande kan resultera i lokala dag-
vat tenproblem på grund av att fler ytor hårdgörs. Till-
sammans med förväntat öka de regnmängder, kan detta 
i sin tur leda till över sväm ning ar, skador på bebyggelse 
och att förorenat dag vat ten leds till dagvattensystemet 
och vidare till sjö ar och vattendrag. Här är det viktigt 
att plan för slag ets krav på utredning och god hantering 
av dag vat ten följs vid lokaliseringsprövning och detalj-
pla ne ring. 

Spillvatten. En växande befolkning innebär vidare att 
mängden av lopps vatten ökar. Genom att i möjlig aste 
mån samla bebyggelsen kan ökningen tas om hand av 
det kom mu na la VA-nät och antalet enskilda av lopp 
hål las nere. Planförslaget ställer också krav på håll-
bara vatten-, avlopps- och dagvatten lösningar i käns-
li ga områden i glesbygd, vil ket minskar miljö be last-
ningen totalt sett.

Dricksvatten. All exploatering kan påverka yt- och 
grundvattnet och därmed dricksvattenförsörjningen på 
olika sätt. Utredningsområden för framtida vatten för-
sörjning har pekats ut i planförslaget för att lång siktigt 
säker ställa en fortsatt hög dricks vatten kvalitet. 

Natur och kulturmiljö. Hylte är rik på både natur- 
och kulturmiljöer, vilka också är en viktig del av kom-
munens identitet och attraktionskraft. Föreslagen ut-
veckling enligt planförslaget kan påverka dessa värden 
både positivt och negativt. En förtätning av redan be-
byggda områden kan få som konsekvens att äldre be-
byg gelse i centrala lägen, grönområden i anslutning 
till befintliga bebyggelseområden och öppna ytor mel-
lan husen påverkas. Vidare kan ny bebyggelse på 
lands bygden påverka landskapsvärdena negativt vid 
okäns lig lokalisering. I planförslaget lyfts därför dessa 
natur-, kulturmiljö- och landskapsvärden fram och 
rikt linjer anges som vägledning. Ett nytt kul tur miljö-
pro gram har tagits fram som underlag för plan för slag-
et och riktlinjer för hur värdefull kultur miljö kan be-
va ras och utvecklas införs i planförslaget. Vi da re beto-
nas vikt en av tätorternas grönstruktur för att dess so-
ciala och biologiska värden ska kunna vär nas och ut-
veck las. Genom att kartlägga de värden som finns kan 
komp let terande bebyggelse användas för att skydda, 
ut veck la och lyfta fram befintliga värden. Ett underlag 
till grön struk turprogram har tagits fram, där bland 
annat tätortsnära rekreationsvärden identifierats som 
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byg gelse i anslutning till vägar ökar risken för att fler 
bebyggelsemiljöer utsätts för buller och att pro ble-
ma tik en forstärks med tiden. Påverkan från verk sam-
hetsbuller är ungefär densamma som i planförslaget.

Naturresurser. En negativ befolkningsutveckling och 
utebliven utbyggnad av bostäder och verksamheter, 
minskar resursanvändningen i form av till exempel 
berg material, grundvatten (se nedan) och energi (se ne-
dan). Mängden ytor som hårdgörs i form av bygg nad-
er, väg ar, parkerings ytor och så vidare, bedöms också 
bli mindre, men bristen på stra tegier för ett mer yt ef-
fek tivt byg gan de och krav på dag vatten hante ring kan 
leda till pro blem med till ex em pel över sväm ningar. 

Energiförsörjning. Trots en minskande befolkning 
ökar resandet i nollalternativet, vilket med för en ökad 
energi användning. Ökningen är större än i plan för-
slag et på grund av den stora andelen bil resor, men kan 
i viss mån kompenseras av en ökad övergång till ener-
gi snå lare fordon. Hur stor andel av ökning en som 
sker med för ny ba ra energi källor beror på över gångs-
takten till förny ba ra driv medel och re surs er för ut-
byggnad av till ex empel ladd infra struk tur för elbilar. 
Områden som avsätts för vindkraft är större i noll-
alter nativet än i plan för slaget vilket ökar möjlig het er-
na till produktion av el från för ny bara energi källor. 

Dagvatten. Utan bebyggelseutveckling bedöms an del-
en hårdgjorda ytor och den därmed sam manhäng ande 
risken för översvämningar och sprid ning av vatten-
för oreningar heller inte öka. Stra te gi er för dag vatten-
utredning och hantering saknas dock i noll alter na tivet.

Spillvatten. En minskande befolkning bör medföra att 
mängden spill vatten som ska hanteras inte ökar nämn-
värt. Problem med ovidkommande vatten, utläckage 
och felkopplingar kan dock med en krympande eko-
no mi bli svårare att åtgärda, vilket i kombination med 
belastning i samband ökade nederbördsmängder och 
översvämningar till följd av klimatförändringar, på-
tag ligt kan påverka miljön negativt. En mer begränsad 
möjlig het att utöka verksamhetsområden för VA till 
fler områden med enskilda avlopp har också en nega-
tiv på verkan.

Dricksvatten. En sådan utveckling medför också en 
stör re risk för en negativ grundvatten påverkan, vilket 
i viss mån kom penseras av minskad belastning från 
ökad be byg gelse. Svagare kommunekonomi kan i noll-
alter nativet försvåra möjligheten att åtgärda inläckage 
i vattenledingsnätet och att bygga över fö rings ledningar 
för att skapa redundans i vattenförsörjningen, se kapi-
tel 6.2 avsnitt Vattenförsörjning och kapi tel 6.3 av snitt 
Vattenhantering.  

Natur och kulturmiljö. Utebliven utbyggnad av bostä-
der och verksamheter i nollalternativet innebär gene-
rellt sett mindre risk för påverkan på natur- och kul-
tur värden än i planförslaget. Mindre mark be höver tas 
i anspråk, och konflikterna med annan mark an vänd-
ning blir färre. Resurser för att utveckla natur- och 
kul tur värden kan dock bli bristfälliga, och sjunkande 
fas tig hetspriser kan också försämra underhållet av 

kul tur historiskt värdefulla byggnader. På samma sätt 
kan nollalternativet minska påverkan på natur- och 
land skaps värden, samtidigt som möjligheterna att ut-
veck la natur- och rekreationsvärden i till exempel 
den tät orts nära grönstrukturen minskar. Påverkan på 
landskapsbilden till följd av vindkraftsutbyggad kan 
dock bli högre i nollalternativet. Se kapitel 6.1 avsnitt 
Vindkraft och kapitel 7 Le van de na tur- och kul tur mil-
jöer. Se även kapitel 10.5 Sociala konsek vens er.

Riskhantering. Planering och byggande sker inte i 
samma utsträckning med hänsyn till miljö- och risk-
faktorerna i nollalternativet, vilket ökar riskerna 
för befintlig bebyggelse. Risken för en svagare kom-
mun ekonomi begränsar också möjligheten till före-
byg gande arbete med att identifiera miljö- och risk-
faktorer. Det bedöms kunna leda till en ökad risk för 
akuta olyckor till följd av klimatförändringar. 

Sammanvägd bedömning av 
miljökonsekvenser
Viss ökning av miljöbelastning och bättre kli mat han
tering. När kommunen växer, ökar belast ningen på 
miljön. Mer mark tas i anspråk, trafiken ökar och 
fler bo stä der måste försörjas med värme, vatten och 
avlopp. Sam ti digt kan tydliga riktlinjer till stöd för en 
genom tänkt lokalisering i planförslaget skapa förut-
sätt ning ar för mer miljö effektiva lösningar än tidiga-
re, vilket kan göra att miljö belastningen på vis sa om-
rå den minskar. Trots en tioprocentig befolk nings till-
växt be döms plan för slag et till exempel inne bära be-
gränsade nega tiva kon se kvens er för miljön till följd av 
ökat trans port arbete, främst på grund av strategier för 
ökat re sande med kol lek tiv trafik och cykel. Rikt linjer 
för en kli mat relaterad risk han te ring minskar ock  så 
betyd ligt risker och miljökonsekvenser av väx ande hot 
i sam band med till exempel översväm ning ar, skred och 
ras. Miljö be last ning sker i plan för slaget framför allt 
ge nom den väx ande bebyggelsens tryck på jord bruks-
mark, natur och kul tur miljöer och genom lo kalt ökad 
biltrafik och en ök ning av andelen hård gjor da ytor. 
Stra tegier för håll bart resande och rikt linjer för för tät-
ning, hänsyn till potentiell jord bruks mark, na tur och 
kultur mil jöer och håll bara vat ten lös ningar bi drar sock 
till att be gränsa kon se kvens er na för miljön. 

Ökat transportarbete och sämre riskhantering. Även 
nollalternativet bedöms leda till vissa negativa miljö-
konsekvenser. Visserligen bedöms befolkningen mins-
ka, vilket generellt ger lägre belastning på mark, vat-
ten, natur- och kulturmiljöer, men den befint liga be-
byggelsen har säm re kol lek tiv trafik för sörj ning och 
miljöbelastningen till följd av den generella ökningen 
av resor och trans porter blir betydligt större än plan-
förslaget, eftersom större delen av resandeökning 
sker med bil. Vidare saknas strategier och åtgärder 
för att hantera de ökade riskerna till följd av framför 
allt klimatförändringar, vilket kan medföra ökad risk 
för människor och infrastruktur och påtaglig negativ 
miljö påverkan. Stra tegier sak nas också för att mins ka 
miljö belast ningen när det gäller annan resurs an vänd-
ning. 
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Drängsered

MILJÖRISKER I TÄTORTER OCH SMÅORTER

Figur 10:2. Miljörisker tätorter och småorter. I underlaget för verk
samhetsbuller ingår potentiellt bullrande industrier, täkter, skjutbanor, 
avfallshanering och dammen i Hylebruk. Karta: 20191007, Pernilla 
Jacobsson. Se även kapitel 8.1 Miljörisker.
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10.4 Ekonomiska 
konsekvenser
Konsekvensbeskrivningens ekonomiska dimension 
beskrivs utifrån ett övergripande samhällsekonomiskt 
re sonemang. Det betyder att det framför allt är de 
eko nomiska konsekvenserna för samhällsekonomin, 
främst för kommunen och dess skattebetalare, som be-
döms. De samhällsekonomiska konsekvenserna kan 
utöver ökade skatteintäkter, ökade investeringar i 
infra struk tur med mera, också vara mer indirekta. Till 
exempel kan konsekvenser på miljö och hälsa så som 
för oren ing ar eller översvämningar, och sociala kon se-
kvenser som ökad segregation, i förlängningen få stora 
ekono miska konsekvenser, vilka kan vara mer svår be-
dömda. 

Planförslagets ekonomiska konsekvenser
Inriktning. En viktig inriktning i planförslaget är att 
främja be folk ningstillväxten i kommunen. Genom 
att göra samlade satsningar på kollektivtrafik, bytes-
punkt er och cykelbanor och genom att sam ordna till-
kom mande bebyggelse med kol lek tivtrafik och ser vice 
i en stark struktur, skapas för ut sätt ningar för en ökad 
in flytt ning. 

Skatteintäkter. Med en ökad in flytt ning förstärks de 
kommunala skatteintäkterna, vil ket är nödvändigt för 
att upprätthålla god kommunal service i hela kom-
mun en, förebygga klimatrisker och utveckla social och 
fysisk miljö med mera. Ökad efterfrågan höjer också 
mark priser på längre sikt. Stark infrastruktur och sta-
dig befolkningstillväxt underlättar också för närings-
livet att rekrytera arbetskraft och att utvecklas. Det 
har positiva ekonomiska effekter både för kom mu nala 
och privata intressen.

Teknisk infrastruktur. En grundför utsättning för ut-
veck ling en ligt planförslaget är att betydande in veste-
ringar görs i kollektivtrafik, bytespunkter, gång- och 
cykel ba nor med mera. Investeringarna beräknas resul-
tera i ett ökat skatte underlag och långsiktiga sam hälls-
ekono mis ka vinster i form av till exempel färre olyck-
or, mins ka de luftföroreningar och så vidare. En väx an-
de be byggelse med för också ökade kostnader för iord-
nings stäl lande och skötsel av gator, VA-nät, buller-
skydds åt gärd er med mera, vilka blir större ju glesare 
det är mellan hus en. Kostnaderna begränsas om ny-
bygg nation sker där det redan finns bebyggelse, vägar, 
VA-nät och an nan infrastruktur. Mer parten av bebyg-
gelse utveck ling en bedöms ske i tätorterna enligt plan-
för slaget. 

Hyltebruk med bruket i bakgrunden. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.
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Social infra struktur. Investeringskostnader för ut bygg-
nad av social infra struktur såsom skolor, förskolor och 
äldreboenden ökar med planförslagets befolknings ut-
veck ling, sam tidigt som bättre underlag och en effek ti-
vare organi sation ger driftsfördelar och lägre kost nad-
er på sikt. Detsamma gäller utbyggnad av till ex em pel 
mötes plats er, parker, fritidsanläggningar och inten si-
fierad vård av natur- och kulturmiljöer. 

Klimatanpassning. I planförslaget lyfts vidare behov-
et av anpassning till översvämnings-, erosions- och 
skred risker, vilket också genererar kost nader för ut red-
ningar och förebyggande klimat anpass nings åt gärd er. 
Dessa är dock sannolikt lägre än kost nad erna för åter-
ställ ning när skadan re dan skett. Den klimat anpass-
ning som före slås inne bär i första hand att byggande 
i risk områ den undviks helt, och i andra hand olika 
typer av skydds åtgärder. 

Nollalternativets ekonomiska konsekvenser
Skatteintäkter. Befolkningen beräknas i nollalternativ-
et minska något, vilket successivt minskar skatteunder-
laget i kommunen. Det medför svårigheter att utveckla 
den kommunala servicen och investeringar i fysisk och 
social miljö. Nollalternativets lägre befolkningstillväxt 
och svagare kommunikationer ger inte samma tillgång 
till arbets kraft för företagen, vilket bedöms bli en 
häm sko för näringslivsutvecklingen i kom munen och 
ökad risk för neddragningar och ut flytt ning, något 
som ytterligare försvårar för ut sätt ning arna för att bo 
kvar eller bosätta sig i kommunen. 

Teknisk infrastruktur. Även i noll alter na tivet betonas 
betydelsen av en ut veck lad kollektiv trafik, bland annat 
för att minska mil jö belastningen från trafikarbetet, 
men strategier sak nas för hur man ska få till ett ökat 
resande under lag. Inga be ty dan de investeringar görs 
därmed i kollektivtrafik, by tes punkt er, gång- och cy-
kel ba nor och liknande infra struk tursatsningar i noll-
alter na tivet. Med minskande befolkning föl jer mins-
kad eller utebli ven efterfrågan på ny be byg gelse. Där-
med be hövs heller ingen utbyggnad av gator, VA-nät, 
bul ler skydds åt gärd er med mera, vilket sänker inves te-
rings  kostnaderna. 

Social infra struktur. Kostnaderna för investeringar i 
förskolor, skolor och äldreboenden blir lägre i noll-
alternativet då be folkningen inte ökar. Med färre bru-
kare minskar dock möjligheterna för en rationell drift 
av verksamheten och kost nad en per brukare ökar, 
vilket i förlängningen kan leda till ned läggningar av 
omsorgs en het er.

Klimatanpassning. Förebyggande åtgärder till följd av 
det förändrade klimatet och den ökade risken för mil-
jö- och olycks risker, kommer att krävas i båda alter-
nativen, men det kan bli svårare att täcka kost nad erna 
med minska de skatteintäkter och ett svagare explo a te-
rings intres se1. Det kan i sin tur leda till fler akuta ska-

1 Som i annat fall kan ha intresse av att medfinansiera klimat anpass nings
åtgärder.

de insatser, och ökad risk för klimatolyckor med stort 
lidande och mycket stora samhällskostnader för han te-
ring och åter ställning som följd. 

Sammanvägd bedömning av ekonomiska 
konsekvenser
Stora investeringar men successivt starkare ekonomi. 
Planförslaget bedöms sammantaget medföra positiva 
ekonomiska konsekvenser, framför allt i form av ökad 
skattekraft och större möjligheter att upp rätt hålla 
grundläggande kommunal service, genom föra nöd-
vändiga klimatanpassningsåtgärder med mera. Plan -
för sla g ets förstärkta kommunikationer och hög re be  -
folk ningstillväxt främjar också kommunens närings-
livsutveckling. De initiala investe rings kostnaderna i 
infrastruktur blir betydligt högre än i noll alter na tivet, 
men driften blir effektivare och kostnaden per invå na-
re lägre på längre sikt. 

Svårigheter att finansiera välfärd och nödvändiga åt
gärd er. Noll alternativet medför successivt minskade 
skatteintäkt er och en svagare kommunekonomi, vilket 
kan med föra problem med finansiering av befintliga 
strukturer för till exempel skolor, kollektivtrafik och 
VA. Det kan i sin tur förstärka den negativa utveck-
lingen med ökad utflyttning av människor och företag. 
Framför allt kan det bli problematiskt att genomföra 
nöd vän diga investeringar i ledningsnät och andra före-
byg gan de klimatanpassningsåtgärder. I brist på före-
byg gande åtgärder, kan kostnaderna för akut miljö- 
och risk hantering bli mycket stora, utöver de risker 
det kan medföra för miljö, hälsa och säkerhet.

Kommunhuset i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun. 
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10.5 Sociala konsekvenser
Konsekvensbeskrivningens sociala dimension handlar 
om den fysiska planeringens inverkan på män niskors 
liv. Översiktsplanen lägger grunden för de fysiska för-
utsättningarna för hälsa och välbefin nande genom till 
exempel förbättrad kollektivtrafik, och för att olika 
sociala värden synliggöras genom ökad del ak tig het 
i planerings pro cess er. Men andra på ver kans fak tor er 
som ligger utanför över sikts planens räckvidd, till ex-
em pel sociala relationer och eko no miska re surser, spe-
lar också stor roll. De so cia la kon se kvens erna be skrivs 
här utifrån ett över gri pande per spek tiv, med fokus på 
fram för allt de prin  cipi ella skill nad erna i struktur, be-
folk ningstillväxt och utbygg nads strategier.

Planförslagets sociala konsekvenser
Inriktning. Planförslagets huvudinriktning är att skapa 
förut sättningar för att utveckla kommunens attrak ti vi-
tet som boende- och näringslivskommun, genom sats-
ningar på kollektivtrafik, transportinfrastruktur och 
so ciala livsmiljöer. Vikten av en socialt hållbar livs mil-
jö för människors livskvalitet betonas. 

Arbete och försörjning. Grundläggande faktor för 
män niskors välbefinnande är möjlig het en till arbete, 
för sörjning och yrkesmässig utveck ling. Arbetslöshet 
påverkar individens ekono miska trygg het, fysiska och 
psykiska hälsa och barns upp växt vill kor. Plan för slag-
ets stra tegier för arbets mark nads försto ring för väntas 
ge tillgång fler arbets tillfällen inom olika sektorer och 
större till gång på kompetent arbets kraft för före tag en 
i kom munen. 

Bebyggelsestruktur och bostadssammansättning. Be-
byg gelsetillväxten bör enligt planförslaget i första 
hand ske i anslutning till befintlig bebyggelse genom 
för tätning och komplettering av bostadstyper som det 
rå der brist på, för att få en mer blandad bostads sam-
man sättning med olika upplåtelseformer, kostnader 
och storlekar. Det ökar attraktiviteten, underlättar för 
olika människor med olika behov och förutsättningar 
att hitta bostad och gör det möj ligt för människor 
att bo kvar i samma område i oli ka ske den av livet. 
Bland ning av hustyper och upplåtelseformer inom bo-
stadsområdena motverkar också boende seg re ga tion. 
En tät are bebyggelse ger också kortare av stånd till kol-
lek tiv trafik, skolor och annan ser vice, vil ket under-
lättar för icke bilburna grupper, och för ett mer håll-
bart resan de överlag. Funk tions blandningen ger om-
rå den som är levande större delar av dygnet och ökar 
trygg heten i det offentliga rummet.

Tillgång till natur och kultur miljöer. Förändring mot 
en tätare bebyggelsestruktur är dock inte alltid en po-
si tiv upplevelse. En växande be folkning kan medföra 
att mer mark be hö ver tas i an språk för be byggelse, vil-
ket kan med föra att grönytor som inte varit be bygg da 
tidigare tas i anspråk, och att till gången till bostads-
nära natur och orör da natur miljö er minskar. För att 
mot verka en sådan ut veckling upp märksammas i 
plan förslaget vikt en av till gång till grönområden och 

rekrea tions områ den med hög kvalitet för män nisk ors 
hälsa och välbefin nan de. På samma sätt kan bebyg-
gel se utveckling öka tryck et på om vandling av framför 
allt cent ralt be lägna områ den, vilket kan innebära ett 
hot mot äldre kultur mil jö er. Men när bebyggelsens 
eko no miskt värde ökar, förbättras samtidigt för ut sätt-
ningarna för att vär de fulla bygg nader och kul tur miljö-
er för att under hålls och utvecklas när det finns. 

Landsbygds utveckling. Möjligheterna till en livskraftig 
landsbygd ökar med förbättrade pendlings möjlig het-
er, befolkningstillväxt och en stark kommunekonomi, 
vilket planförslaget ger förut sätt ningar för. Intentionen 
är att det ska vara möj ligt att välja ett naturnära boen-
de längre bort från stråk en och samtidigt kunna nå en 
större arbetsmark nad på ett hållbart sätt. Genom bra 
bytespunkter i stråken ska det bli lättare att byta mel-
lan olika trafik slag, och kunna ta sig längre sträckor 
till arbete med kollektivtrafik för större delen av resan. 
Därigenom förbättras förutsättningarna för att utveck-
la boende miljöer och service på lands bygd en, sam ti-
digt som be folkningsunderlagen för en god kollek tiv-
trafikutveckling i stråk en förstärks.

Hälsa och säkerhet. Människors hälsa och säkerhet 
påverkas på olika sätt av risker i den fysiska miljön, 
inte bara av en faktiska olyckor eller störningar, utan 
också av oron över risken för att sådana kan upp-
kom ma. Planförslaget uppmärksammar olika risker, 
och anger riktlinjer för lokalisering och utred nings-
avstånd med hänsyn till dessa. Där med under lättas 
riskbedömning en i tidiga skeden och handlings bered-
skapen ökar. Planförslaget betonar också vikten av 
att integrera sociala faktorer i planeringen, och att 
arbeta förebyggande med dialog, tillgänglighet och 
samhällsandan för att öka tryggheten och motarbeta 
utanförskap, ohälsa och andra sociala riskfaktorer.

Tillgänglig het och trygghet. Planförslaget prioriterar 
utbyggnad av kollektivtrafik och transport infra struk-
tur, och beto nar vikten av att alla ska ha tillgång till 
ser vice och platser där män niskor möts, oavsett funk-
tions skillnad. Vidare lyfts behovet av att offentliga 
miljöer upplevs som säkra och välkomnande för alla 
vid olika tider på dygnet fram, och riktlinjer anges för 
socialt perspektiv i pla neringen, mötesplatser, trygghet 
och identitet samt män niskors olika behov.

Delaktighet och inflytande. I planförslaget införs rikt-
linjer för att möj liggöra för alla människor att få vara 
delaktiga i och på verka de frågor man känner sig be-
rörd av i samhällsplanering en. En annan faktor som 
lyfts fram är betydelsen av att bygga en stark sam-
hälls anda där människor engagerar sig, litar på var-
and ra och på samhället, och accepterar varandras 
åsikt er och värderingar, för att socialt hållbar utveck-
ling av kommunen. 

Jämlikhet och jämställdhet. Kvinnor i Halland är 
gene rellt mer utbil da de men har lägre förvärvsfrekvens 
och netto in komst än män, jämfört med Sverige som 
helhet1. Hylte har god relativt god tillgång till arbets-

1 Länsstyrelsen Halland 2017e.
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plats er, men dessa finns framför allt inom till verk-
nings in dustri och skogs bruk, vilket bedöms förstärka 
denna bild. Dess utom sak nas i stor ut sträck ning 
arbets tillfällen inom handel och ser vice som kan fun-
gera som instegsjobb för olika grupper, till exempel 
unga, ny anlända och personer med funk tionsskillnad 
som be höver komma in på ar bets mark naden. Plan för-
slag et för bättrar för ut sätt ning arna för ett mer jämlikt 
och jäm ställt arbets liv genom att öka till gången till en 
stör re arbets mark nad och bredda utbud et av arbe ten 
inom sektorer som Hylte saknar, fram för allt ge nom 
kraftigt för bätt rad kol lektivtrafik dels mot Fal ken berg 
och Gö te borgs  re gi on en, dels mot arbets plats ut bud et 
inom han del och service i Ulla red. 

Barn och unga. För barn och unga är närhet till kol-
lek tivtrafik, skola, kultur, service och natur områden 
extra viktigt. Utbyggnad av kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar innebär att barn och unga i högre grad kan 
ta sig själva till och från skola och olika aktiviteter. 
Tät are och mer blandad bebyggelse ger tryggare miljö-
er som är levande större del av dygnet, men här bör 
tra fiksäkerheten särskilt uppmärksammas. Plan för-
slag et anger med en riktlinje att barn och unga hörs i 
frågor som berör dem. 

Nollalternativets sociala konsekvenser
Arbete och försörjning. Be folk ningen be döms på lång 
sikt minska, på grund av bristen på sats ningar som 
gör det möjligt att pendla längre dis tans er till och från 
arbete på en alltmer specialiserad arbets marknad. 

En mer begränsad arbetsmarknad kan ge svå rig heter 
för två vuxna i en familj att hitta lämp li ga jobb, och 
tvinga fram flytt eller onödigt långa pend lings tider. En 
sådan utveckling får negativa so ciala kon sekvenser, 
dels mer handfast genom för säm ra de möj ligheter till 
försörjning och utveckling, dels på ett men talt plan, 
genom avfolkning i delar av kom mun en, oro för jobb, 
svårigheter att sälja sitt hus och så vi dare. 

Bebyggelsestruktur och bostadssammansättning. En 
svagare bebyggelseutvecklingen ger inte samma möj-
ligheter att komplettera och blanda upp bebyggelsen 
som i planförslaget. Det kan leda till att det blir svåra-
re att hitta bostad för till exempel unga, för äldre som 
vill flytta till ett mer lättskött boende eller för grupper 
som av olika anledningar inte kan köpa sitt boende.

Tillgång till natur och kultur miljöer. En svagare till-
växt medför också att trycket på marken blir mindre, 
både utanför eller inne i orterna, att natur, jord bruks- 
och skogsmark lämnas mer orörda och att till gången 
på bostadsnära grönområden blir större. Möj lig het er-
na att vårda och underhålla parker, idrotts plats er, lek- 
och motionsytor med mera minskar dock när kom-
mun ekonomin blir svagare. Trycket på cent ralt be läg-
na kulturmiljöer blir också mindre i noll alter na tiv et, 
samtidigt som resurserna för att under hål la och till-
gäng liggöra dem kan bli sämre.

Landsbygds utveckling. En långsiktigt svagare kom-
mun ekonomi kan göra det svårare att upprätt hålla en 
god service nivå på landsbygden. Vidare gör den mer 

Brudfölje på Kyrkogatan i Hyltebruk, 1950tal. Källa bygdeband.se.
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begränsade arbets mark naden det svårare att bo kvar, 
vil ket i viss mån kan komma att motverkas av ökat 
dis tans arbete och en längtan bort från storstaden. En 
tro lig utveckling är dock att fastboendet fort sätter 
minska till förmån för fritidsboende.

Hälsa och säkerhet. Bristen på uppmärksamhet kring 
framför allt de klimatrelaterade riskfrågorna i sam-
hällsplaneringen och på resurser för förebyggande 
arbete med olika riskfrågor, ökar risken för störning-
ar och akuta olyckor. Detta kan få betydande kon se-
kvens er dels för fysiska hälsan och säkerhet, dels för 
känslan av trygghet och tillit till samhällets förmåga.

Tillgänglig het och trygghet. Arbete med tillgäng lig-
hets frågor för personer med funktionsskillnad pågår 
kontinuerligt i kommunen. En sämre utbyggd kollek-
tiv trafik bedöms dock försvåra tillgängligheten gene-
rellt, framför allt för de grupper som inte har till-
gång till bil. Ambitionen att verka för trygga offentliga 
miljöer finns även i noll alternativet, men med en sva-
gare kommunekonomi kan det bli svå rare att rusta 
upp och utveckla den offentliga miljön.

Delaktighet och inflytande. Noll alter na tivet behandlar 
inte frågan om dialog och delaktighet i planerings pro-
cesser eller vikt en av att skapa plats er där män niskor 
kan mötas och delta i det socia la livet. Däremot finns 
en stor med ve tenhet om vikten av dessa frågor gene-
rellt i organi sa tionen, varför skill naden mellan alter-
na tiv en bedöms vara marginell. Färre invå nare kan 
också in ne bära att avstånden mellan medborgare och 
besluts fat tare minskar.

Jämlikhet och jämställdhet. Svårigheten att nå större 
arbetsmarknader längre från kommunen konserverar 
obalanserna mel lan olika sektorer i den lokala arbets-
marknaden, och möjligheterna till egen försörj ning 
för kvinnor och för unga, nyanlända och andra som 
behöver få in en fot på arbetsmarknaden.

Barn och unga. Nollalternativet kan på flera sätt med-
föra en lugnare och tryggare uppväxtmiljö sär skilt 

för de yngre barnen. För äldre barn kan svårig heten 
att ta sig längre sträckor på egen hand till exem pel vis 
skola, fritidsaktiviteter och kompisar upp levas som be-
gräns ande. En sämre utbyggnad av gång- och cykel-
banor och kollektivtrafik bidrar till detta. En eventuell 
utveckling mot större social otrygghet kan begränsa 
rörelsefriheten och/eller öka destruktiva mönster. 

Sammanvägd bedömning av sociala 
konsekvenser
Tryggare försörjning och bättre samhällsservice. Plan-
förslagets kraftfulla struktur med tydlig inriktning 
på kollektivtrafikutbyggnad och bebyggelsetillväxt i 
stråk en, bedöms medföra en förstorad arbetsmark-
nad och en tryggare försörjning för människor, inte 
minst för grupper som idag har svårare att hitta arbete 
i kommunen. En tätare och mer uppblandad bebyg-
gelse ökar närheten mellan bostäder och service, kon-
takt ytorna mellan människor och underlättar för fler 
grupper att ta del av samhället. En stabil kom mun-
ekonomi säkrar den sociala infra strukturen och ökar 
möjligheterna att göra före byg gande och ut veck lande 
insatser för att förbättra hälsa, säkerhet och trygghet. 
Risken för förlust av till ex empel bo stads nära grön-
områden och äldre bebyg gel se miljö er be hö ver dock 
uppmärksammas i den fort satta pla ne ringen. 

Försämrad välfärd men mer samverkan. Nollalterna-
tiv et medför långsiktigt sämre tillgång till arbets plats-
er, social infrastruktur och service, vilket kan ge sämre 
för utsättningar för välbefinnande generellt och för 
vissa befolkningsgrupper specifikt. Medan avfolkning 
och försämrad service hämmar ut vecklingen i vissa 
del ar av kommunen, kan befolkningstillväxt i andra 
delar förbättra förutsättningarna för kommunal och 
kom mersiell service. Svårigheter att behålla en hög 
kom munal välfärdsnivå kan kompenseras av ett större 
per sonligt engagemang vilket i sin tur stärker sam-
hälls andan lokalt. En svagare bebyggelseutveckling 
kan också bättre tillgång till bostadsnära natur och 
orörda kulturmiljöer och friluftsområden.
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Cykelväg i Nittebro i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.




