


Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   0 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   1 

 

Innehållsförteckning 

 
Kapitel 1: Inledning ......................................................................................................... sid 1 

Syfte...................................................................................................................  1 
Läsanvisningar...................................................................................................  2 
Lagstiftningen....................................................................................................  2 
Plansystemet......................................................................................................  3 
Ordlista och vanligt förekommande förkortningar............................................. 4 

 
Kapitel 2: Vision och målsättningar ........................................................................... sid 5 

 
Kapitel 3: Allmänna intressen .................................................................................... sid 11 

 Områden relativt opåverkade av exploateringsföretag.................................... 13 
 Ekologiskt särskilt känsliga områden.............................................................. 15 
 Sjöar, vattendrag.............................................................................................. 17 
 Grundvatten..................................................................................................... 21 
 Vatten- och avloppsförsörjning ....................................................................... 23 
 Jordbruk........................................................................................................... 27 
 Skogsbruk........................................................................................................ 29 
 Yrkesfiske........................................................................................................ 33 
 Vattenbruk....................................................................................................... 35 
 Naturvård och biologisk mångfald .................................................................. 37 
 Stränder och strandskydd ................................................................................ 43 
 Rekreation ....................................................................................................... 45 
 Kulturmiljövård............................................................................................... 49 
 Värdefulla ämnen och material ....................................................................... 53 
 Näringsliv ........................................................................................................ 55 
 Boende............................................................................................................. 59 
 Service............................................................................................................. 63 
 Energi .............................................................................................................. 63 
 Kommunikationer............................................................................................ 69 
 Avfall............................................................................................................... 73 
 Totalförsvaret .................................................................................................. 75 
 Tillgänglighet .................................................................................................. 76 
 Miljö- och riskfaktorer .................................................................................... 77 
     -Områden med särskilda risker.................................................................... 77 
     -Områden med särskilda miljöproblem....................................................... 78 
     -Områden som är särskilt känsliga för störningar eller påverkan................ 80 
     -Områden av betydelse för kretsloppslösningar .......................................... 81 
 Områden av riksintresse .................................................................................. 83 

 
Kapitel 4: Konsekvensanalys..................................................................................... sid 89 

 Behov av kompletterande utredningar............................................................. 89 
 Miljökonsekvenser .......................................................................................... 90 
 Sociala konsekvenser ...................................................................................... 91 
 Ekonomiska konsekvenser .............................................................................. 92 
 Konsekvenser för hälsa och säkerhet .............................................................. 93 
 Matris över bedömda konsekvenser ............................................................... 94 

 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   2 

 

 Innehållsförteckning 

 
Kapitel 5: Mark- och vattenanvändning................................................................... sid 97 

 Beskrivningstext. Till texten hör separat karta 
 

Kapitel 6: Riktlinjer........................................................................................................ sid 99 
 Riktlinjetext. Till texten hör separat karta  

 

 
Bilaga 1: Bebyggelsereglering ................................................................................ sid 131 

Lovplikt .......................................................................................................... 131 
Bygglovprövningen ........................................................................................ 133 
Lovhandlingar ................................................................................................ 134 
Bygganmälan.................................................................................................. 134 
Strandskydd .................................................................................................... 135 
Miljöbalken .................................................................................................... 135 
Väglagen......................................................................................................... 135 
Arbetsmiljölagen ............................................................................................ 135 
Fastighetsbildning .......................................................................................... 136 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   1 

 

 Kapitel 1: Inledning 

 
Kommunfullmäktige konstaterade 1996-12-17 att den 1991 antagna kommunomfattande 
översiktsplanen för Hylte kommun (ÖP90) inte längre är helt aktuell i alla delar och därför 
skall ses över. Ett förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun upprättades 1998 och sändes 
ut på samråd. Med utgångspunkt från inkomna yttranden har förslaget nu kompletterats. 
Förslaget är till stora delar en utveckling av ÖP90 men tillkommande underlagsmaterial har i 
tillämpliga delar arbetats in. 
 
Enligt ändringar i Plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft den 1 januari 1996 skall 
hädanefter kommunfullmäktige pröva översiktsplanens aktualitet minst en gång varje 
mandatperiod. 

Syfte 
Översiktsplanen fyller flera viktiga funktioner. Den skall vara en vision för kommunens 
framtida utveckling, den skall vara en vägledning för kommunens och andra myndigheters 
beslut och den skall vara ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande 
riksintressenas  innebörd och avgränsning. För den enskilde kommuninnevånaren skall den 
vara en kunskapskälla och underlag för ställningstaganden i frågor som rör mark och vatten. 
Lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari 1996 innebär dessutom att översiktsplanen 
fått en starkare och tydligare funktion i det förebyggande miljöarbetet.  
 
Översiktsplanen redovisar kommunens bedömning av 

∗ allmänna intressen, riksintressen anges särskilt 
∗ miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om mark- och vattenanvändning 
∗ grunddragen i mark- och vattenanvändningen 
∗ hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras 
 
Översiktsplanen syftar även till att informera om gällande regleringar avseende markan-
vändning och bebyggelseutveckling samt att bedöma behovet av framtida planeringsinsatser. 
 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda men utgör ett bety-
delsefullt dokument genom att den är sektorsövergripande till sin karaktär och ger en hel-
hetsbild av den utveckling kommunen vill verka för. Översiktsplanen utgör ett viktigt 
beslutsunderlag inte bara vid kommunens planläggning och tillståndsprövning utan också när 
andra myndigheter skall fatta beslut i ärenden där Miljöbalkens bestämmelser skall tillämpas. 
Översiktsplanen har ingen direkt rättsverkan gentemot enskilda, utan utgör ett underlag för 
kommunen och andra i olika beslutssituationer. I sådana situationer skall i varje ärende alltid 
göras en avvägning mellan den enskildes och det allmännas intressen. 
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Kapitel 1: Inledning 

Läsanvisningar 
Översiktsplanen utgörs av denna handling inklusive bilagda kartor. 
 
I  kapitel 2: Vision och målsättningar har de utgångspunkter formulerats, som ligger till 
grund för översiktsplanens utformning. 
 
I  kapitel 3: Allmänna intressen m.m. redovisas de allmänna intressen samt miljö- och 
riskfaktorer, som kommunen anser vara av betydelse. För varje intresse anges kommunens 
ställningstagande samt redovisas rekommendationer för handläggning av ärenden som berör 
intresset. Hänvisning sker dessutom till det underlagsmaterial, som legat till grund för 
avgränsning av intressena. Riksintressen anges. Databaserat underlagsmaterial i form av GIS-
filer finns inom den kommunala förvaltningen. 
 
I kapitel 4: Konsekvensbeskrivning redovisas dels en bedömning av vilka ekonomiska, 
sociala och miljömässiga konsekvenser som ÖP2001 förväntas ge, dels redovisas framtida 
behov av fördjupade utredningar, kompletteringar av underlagsmaterial och önskvärda 
investeringar, som erfordras för att genomföra översiktsplanens intentioner. 
 
I kapitel 5: Mark- och vattenanvändning anges den huvudsakliga mark- och vatten-
användningen för kommunens hela yta på karta. 
 
I kapitel 6: Riktlinjer anges för ett antal delområden vilka faktorer (riktlinjer), som skall 
beaktas vid åtgärder eller beslut inom respektive delområde. Kapitlet består av en karta och en 
textdel. Hänvisning sker till berörda allmänna intressen m.m. som eventuellt berörs. Därvid 
kan mer detaljerade beskrivningar och motiveringar utläsas i kapitel 3 och därifrån i aktuellt 
underlagsmaterial.  
 
I bilaga 1: Bebyggelsereglering  redovisas ett antal regleringar som gäller enligt 
lagstiftning och kommunala principbeslut och som skall iakttas vid lovprövning m.m. 
 

Lagstiftningen 
Kravet att alla kommuner skall ha en kommuntäckande översiktsplan finns i 1 kap. Plan- och 
bygglagen (PBL). Kraven som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse 
m.m. finns i Miljöbalken (MB) samt i 2 och 3 kap. PBL.  
 
Miljöbalken (MB) 
MB, som trädde i kraft den 1 januari 1999, ersätter ett femtontal tidigare lagar inom bl.a 
miljö- och naturvårdsområdet. Balkens fem grundstenar är: 
1. Hälsa och miljö ska skyddas 
2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 
3. Den biologiska mångfalden ska bevaras 
4. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas 
5. Återanvändning och återvinning ska främjas 
 
Bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden finns 3 och 4 kap MB. Dessa 
understryker miljöfrågornas betydelse i planeringen. De ger tillsammans med bestämmelserna 
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 Kapitel 1: Inledning 

 
i 2 kap PBL om allmänna planeringsintressen utgångspunkter för översiktsplanens avväg-
ningar. 
 
I anslutning till MB har femton nationella miljökvalitetsmål formulerats. Målen beskriver 
miljökvaliteter som ska förverkligas i ett generationsperspektiv. Kommunerna har en ledande 
roll när det gäller att verka för att målen uppfylls i människornas närmiljö. Den översiktliga 
fysiska planeringen med sin långsiktiga inriktning är ett viktigt instrument för att konkretisera 
och peka på behovet av åtgärder och sektorssamordning. De femton miljökvalitetsmålen är: 
 
1. Frisk luft      9. Ett rikt odlingslandskap 
2. Grundvatten av god kvalitet  10. Storslagen fjällmiljö 
3. Levande sjöar och vattendrag  11. God bebyggd miljö 
4. Myllrande våtmarker   12. Giftfri miljö 
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 13. Säker strålmiljö 
6. Ingen övergödning   14. Skyddande ozonskikt 
7. Bara naturlig försurning   15. Begränsad klimatpåverkan 
8. Levande skogar 
 
I 7 kap MB  finns bestämmelser om områdesskydd och dessa kan utgöra instrument för 
genomförande av kommunala planeringsintentioner när det gäller skydd av natur- eller 
kulturmiljöer.  
 
Bevarandeintressen för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård  samt behovet av en god 
försörjning och ett ändamålsenligt samhällsbyggande gör att riksintressen kan utpekas. Detta 
innebär krav på starkare skydd. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) 
PBL är den lag som reglerar innehållet i och formalia för all fysisk planering i form av 
översiktliga och mer detaljerade planer. Lagen reglerar också åtgärder för plangenomförande 
samt bestämmelser om bygglovfrågor, tillsyn m.m. 

Plansystemet 
Sambandet mellan lagstiftning, olika planformer och beslut i enskilda ärenden framgår 
schematiskt av följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 och 3 kap PBL 3 och 4 kap MB 

Översiktsplan 

OB 
Tillstånd 
enligt  
MB 
mfl lagar 

Detaljplan 

Lov enligt PBL 

Ej bindande 
Bindande 
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Kapitel 1: Inledning 

 
Översiktsplanen behandlar mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen för 
kommunens hela yta. Den kan fördjupas för delområden. Fördjupade översiktsplaner finns i 
Hylte kommun för följande områden: 
 
 Drängsered (antagen 1990-06-20) 
 Rydöbruk (antagen 1992-02-27) 
 Torup (antagen 1992-11-26) 
 Landeryd (antagen 1994-04-28 ) 
 Hyltebruk (antagen 1995-03-02) 
 

 
Var och en av dessa fördjupningar gäller jämsides med den kommunomfattande översikts-
planen intill dess en eventuellt ny fördjupad översiktsplan antages för det aktuella området. 
 
Översiktsplanen innehåller i allmänhet inte några avvägningar mellan enskilda och allmänna 
intressen. Den är inte bindande för myndigheter eller enskilda men skall ge vägledning för 
beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Detta gäller såväl beslut om detaljplaner och bygglov som olika 
tillståndsbeslut enligt de övriga MB-anknutna lagarna. 
 
Områdesbestämmelser kan användas för begränsade områden och reglera markanvändningen i 
vissa avseenden. Genom områdesbestämmelser kan översiktsplanens intentioner ges bindande 
verkan för enskilda och myndigheter. Områdesbestämmelser ger inte någon byggrätt. De kan 
leda till sådana inskränkningar för fastighetsägare att ersättning aktualiseras när bestäm-
melserna hävdas. 
 
Detaljplan är till för den närmare regleringen av markens användning, bebyggelse och an-
läggningar. Detaljplan medför rätt att bygga i enlighet med planbestämmelserna och är således 
bindande för enskilda och myndigheter. Också detaljplan grundar ersättningsrätt i vissa fall. 
 
Lov (bygglov, rivningslov, marklov) prövas antingen mot detaljplan (planenlighetsprövning) 
eller om sådan inte finns, mot bestämmelserna i PBL och MB (lämplighetsprövning). Se 
bilaga 1: Bebyggelsereglering. 

Ordlista och vanligt förekommande förkortningar 
PBL  Plan- och bygglagen  
MB  Miljöbalken  
ÖP90  Översiktsplanen för Hylte kommun antagen av  
  kommunfullmäktige 1990 
ÖP2001  Detta förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun 
HNJ-banan  Järnvägen mellan Halmstad och Nässjö 
Rv 26  Riksväg 26, ”Nissastigen” 
GIS  Geografiskt informationssystem, system för att i datamiljö  
  samla och bearbeta kartbunden information 
GC-väg  Gång- och cykelväg 
FoU  Forskning och utveckling 
Va  Vatten och avlopp 
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 
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 Kapitel 2: Vision och målsättningar 

 
Nulägesbeskrivning 
Hylte kommun inrymmer i många avseenden unika miljöer såsom stora sjösystem, orörd natur 
och välbevarad kulturbygd. Läget i Sverige, nära kontinenten och de stora kommunikations-
stråken, är gynnsamt för kommunen. Utvecklingsmöjligheter för näringsliv och turism finns. 
Under senare år har ett antal kommunala projekt med kretsloppsinriktning genomförts. 
Förutsättningar för att arbeta vidare i denna anda finns och har fastlagts i den lokala Agenda 
21, som antagits av kommunfullmäktige 1997-06-26. 
 
Samverkan med främst näringslivet, men även enskilda, sker i ett antal projekt för att gemen-
samt skapa förutsättningar för en konstruktiv och framtidsinriktad utveckling av kommunen. 
Ett exempel på detta är det visionsarbete som påbörjats under 2000: ”Dubbelt så många-
dubbelt så bra”. Denna vision syftar till att vända en negativ trend, succesivt öka befolkningen 
samt förbättra levnadsförhållandena. I arbetet med visionen koncentrerar man sig på ett antal 
utvalda områden, men den skall vara vägledande och en inspirationskälla för all utvecklings-
planering i kommunen. 
 
En attraktionskraft ligger i kommunens lilla skala. En vänlighet finns såväl i landskapet som 
bland invånarna. Möjligheterna till både gemenskap och avskildhet finns i all verksamhet, 
vare sig det gäller boende, arbete eller fritidsaktiviteter. Att bo på landet är en livsstil som 
uppmuntras. Småföretagsamheten är väl utvecklad och möjligheterna till fritidsaktiviteter är 
goda både enskilt och i föreningsregi.  
 
Behovet av samverkan över kommungränsen har under senare år alltmer uppmärksammats 
som ett medel att nå  bättre resultat. Inom flera områden sker ett interkommunalt arbete för att 
gemensamt lyfta fram möjligheter och resurser för en positiv utveckling. Exempel på sådana 
projekt är ”Entreprenörsregionen”, ”Inlandsvägen” och ”Bolmensamarbetet”. 
 
Bilden av Hylte har dock i alla sammanhang inte varit odelat positiv. Under 1990-talets senare 
hälft har invånarantalet sjunkit med ca 700 personer. Det är speciellt de yngre som har flyttat i 
samband med utbildning. Eftersom utbudet av arbetstillfällen för välutbildad arbetskraft är 
begränsat är det många ”Hyltesöner/döttrar” som inte återvänder efter fullgjord utbildning. 
Under 2000 finns däremot indikationer på att denna nedåtgående trend är på väg att brytas. 
 
Framtidens Hylte 
En översiktsplan bör grunda sig på en bild av hur vi vill  att Hylte kommun skall utvecklas i 
framtiden. Det handlar om att ta till vara de positiva möjligheter, som finns i kommunen, att 
avvärja hoten och skapa en gemensam målbild för att kunna satsa konstruktivt på framtiden. I 
”Hyltevisionens” anda enligt ovan redovisas här en framtidsbild av Hylte på de områden som 
översiktsplanen omfattar. 

Framtidens Hylte- en målbild. 
Hylte kommun har ett antal år in på det 21:a århundradet en balanserad och positiv 
befolkningsutveckling med ett ökande invånarantal. Kommunens lilla skala med 
vackra och varierande naturområden samt omtanken om gångna tiders kulturspår gör 
det populärt att bo här. Det finns stor valfrihet när det gäller boendeform och såväl 
ett tätare boende i någon av kommunens orter som ett mer enskilt boende på landet 
är möjligt. Samhällsmiljö och bostäder har utformats med hänsyn till äldre och 
handikappade personer, så att dessa har lätt att röra sig och vistas i samhället och 
delta i samhällslivet. 
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Kapitel 2: Vision och målsättningar 

 
Arbetsmarknaden är stabil och differentierad. Förutom de stora företagen som 
”alltid” funnits i kommunen har nya företag etablerats. Kommunens inriktning mot 
ett hållbart samhällsbyggande och en ekologisk grundtanke har skapat nya 
arbetstillfällen i företag som arbetar med den nya teknik som denna inriktning 
kräver. Även i de befintliga företagen har kretsloppstänkandet vunnit insteg vilket 
både gett nya arbetstillfällen och skapat en mycket bättre miljö inom och utanför 
företagen. Även den nya tidens teknologiutveckling med datorer, telekommunikation 
m.m. har inneburit arbetstillfällen, speciellt i en- och fåmansföretag. Regionalt utgör 
Nissadalen utmed HNJ-banan och Nissastigen en gemensam arbetsmarknad som 
erbjuder stor valfrihet både vad gäller sysselsättning och boende.  

 
Även på landsbygden finns fler arbetstillfällen. Traditionella jord- och 
skogsbruksarbeten har kunnat kompletteras med arbetstillfällen inom bl.a. 
turistnäringen. Kommunens dragningskraft på natur- och kulturälskande turister har 
skapat möjligheter till att ordna aktiviteter för dessa på många håll. Arbete i hemmet 
har blivit möjligt i en större utsträckning. Allt detta har minskat behovet av 
arbetsresor, vilket har bidragit till en renare miljö. 
 
Genom en fortsatt utbyggnad och upprustning av vägar och järnväg finns mycket 
goda möjligheter både för företag och enskilda att nå omvärlden på ett snabbt och 
säkert sätt. Samarbete sker med grannkommunerna och andra aktörer både inom och 
utom länet för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att regionens 
möjligheter utnyttjas optimalt. 
 
Kommunens kostnader för dyra infrastrukturanläggningar i form av reningsverk, va-
ledningar, sophantering etc har kunnat minskas p.g.a. den nya kretsloppsandan i 
samhället. Återanvändning och utnyttjande av förnyelsebara råvaror har ökat. 
 
Kommunens medborgare har varit aktiva i utvecklingsprocessen. Intresset för en 
bättre miljö är stort och de resultat som efterhand har uppnåtts beror på en aktiv 
medverkan i olika projekt och planeringsåtgärder. Detta har skapat en ”vi-anda” och 
en samhörighetskänsla som bidragit till en positiv social utveckling och minskade 
kostnader för olika slag av bidrag och understöd. 
 
I kommunens tätorter har en upprustning av den fysiska miljön skett och genom 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer har servicenivån kunnat hållas på en 
god nivå i så gott som hela kommunen. 

 
En grundförutsättning för denna vision är att befolkningsutvecklingen hålls på en balanserad 
nivå. Medel för detta är bl.a. att försöka få en mer differentierad näringslivsstruktur 
kombinerad med utökade möjligheter till utbildning inom kommunen. För Hyltes del innebär 
detta att kunskaps- och tjänsteföretag behöver stimuleras att etablera och utveckla sig i 
kommunen och att förutsättningarna för samarbete om kvalificerad utbildning ges. 
 
Även utvidgad turistnäring, främst kanske inriktad på turism från Danmark och Tyskland, kan 
ge kommunen ett mer differentierat näringsliv i framtiden. Upplevelseturism anses vara 
framtidens turism och med sina rika möjligheter till en rad aktiviteter med naturen som bas 
borde Hylte kommun ha unika förutsättningar att dra till sig nya grupper av turister. Ett 
turismpolitiskt program för att utveckla turismen antogs av kommunfullmäktige i april 1996. 
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 Kapitel 2: Vision och målsättningar 

 
Många befintliga företag är belägna så att problem uppstår vid expansionsbehov. Genom en 
förutseende planering i ett tidigt skede kan markfrågor m.m. lösas så att förseningar inte skall 
behöva uppstå vid de ofta snabba processer som uppstår vid expansionsbehov. 
 
Karaktären med de småskaliga samhällena och den småbrutna landsbygden med god tillgång 
på stora sjöar, orörd natur och väl bevarade kulturmiljöer får inte förvanskas. Utbyggnad av 
både verksamheter, infrastruktur och bostäder skall ske i väl avvägda etapper och med en 
sådan lokalisering att de smälter väl in och ger ett positivt tillskott i miljön.  

 
Inom områden av riksintresse för natur- resp kulturmiljövård skall restriktivitet råda mot 
sådana förändringar som kan påverka dem negativt. Inom övriga utpekade områden med 
natur- och kulturvårdsintressen skall eventuella exploateringar utföras så att de inte påverkas  

negativt. Platser och byggnader som har ett dokumenterat bevarandevärde skall så långt 
möjligt skyddas mot förvanskning. 
 
Speciellt i de öppna och småbrutna landskapstyperna måste nytillskott i form av byggnader, 
täkter, infrastrukturåtgärder etc. planeras så att de ej påverkar landskapsbilden negativt utan 
placeras och gestaltas så att de väl smälter in. I de skogrika områdena är det framförallt 
skogsbruksåtgärder som måste utföras med omsorg för att inte störa. Den lokala byggnads-
traditionen vad avser byggnadstyp, material- och färgval men även byggnadsdetaljer är viktig 
att definiera och tillämpa. 
 
Hylte kommun har med sina små samhällen och stora fria områden däremellan mycket goda 
förutsättningar att ta hand om och föra in avfallsprodukter i ett kretslopp. Den goda tillgången 
på skog ger möjlighet till en utveckling av biobränsleanvändning och kretsloppsanpassad 
råvarutillverkning. 
 
Kommunen har med sitt läge i södra Sverige, goda kommunikationer och de stora 
naturtillgångarna en unik möjlighet att utveckla turism och friluftsliv. Turismen är en starkt 
växande näringsgren och en medveten planering för denna bör kunna resultera i  nya 
arbetstillfällen och inkomster för kommunen. 
 
Vatten är en naturtillgång som har stor betydelse som livsmedel och råvara för industrin. 
Vattnets betydelse för fritidsaktiviteter är därutöver betydande. Samtidigt är det utsatt för på-
verkan såsom försurning, skadliga utsläpp m.m. Åtgärder för att motverka denna påverkan är 
viktiga att åstadkomma genom planering och andra åtgärder.  
 
Erforderliga markarealer skall finnas i och i anslutning till tätorterna så att bl.a. olika lösningar 
för avlopps- och avfallshantering kan åstadkommas. Möjligheterna till miljövänliga transport-
alternativ, kollektivtrafik och cykelvägar, skall analyseras. Olika typer av bostäder och 
verksamheter skall finnas i varje samhälle. Omfattning och inriktning av detta får fastslås i 
fördjupningar av översiktsplanen för respektive samhälle. Tillgänglighetsfrågorna i samhällen, 
lokaler och bostäder skall beaktas. 
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Kapitel 2: Vision och målsättningar 

 
Hylte är till stora delar en landsbygdskommun. Boende på landet är en livsstil som är 
utmärkande för Hylte och som bör utvecklas och erbjudas som ett alternativ till stadsboendet 
längs med kusten. Jord- och skogsbruk är basnäringar som har stor betydelse för landsbygdens 
fortsatta utveckling. Som komplement kan andra typer av sysselsättning behövas. Den 
moderna utvecklingen med fax, data o.d. ger stora möjligheter liksom turistnäringens 
utveckling. 
 
Den kommunala servicen bör kunna erbjudas alla invånare på likartade villkor. Med 
begränsade resurser kan detta vara svårt att uppnå. Nya lösningar med samverkan mellan olika 
serviceaktörer kan vara ett sätt att bibehålla en god servicenivå.  

 
Hylte kommun är starkt beroende av kontakter med omvärlden. Näringslivet har sin 
avsättning huvudsakligen utanför kommungränsen. Turismen är en viktig näringsgren, som 
kräver goda kommunikationer. Hylte är inte en isolerad arbetsmarknad. Kommunen gagnas av 
att goda kommunikationer finns, främst längs Nissadalen som får ses som en alltmer 
integrerad arbets- och bostadsregion. Möjligheterna till ett miljöanpassat transportsystem skall 
särskilt beaktas. 
 
Många frågor är av gemensamt intresse för flera kommuner och ett samarbete kan ofta leda till 
bättre resultat än den enskilda kommunen kan åstadkomma. I planeringsfrågor som berör 
angränsande kommuner bör initiativ till samråd och samverkan därför tas i tidigt skede. 
 
Även fortsättningsvis kommer sannolikt staten att avsätta medel för att bl.a. motverka 
arbetslöshet och för en utveckling av samhället i olika avseenden. Kan Hylte kommun, bl.a. 
genom sin översiktsplan, visa att det ger god effekt att investera i projekt som berör 
kommunen får det givetvis en positiv effekt på bl.a. sysselsättningen. 
 
För att få genomslag och större förståelse för den kommunala planeringen är det viktigt med 
ett tidigt och starkt engagemang bland kommunens invånare. Planlagstiftningen har på senare 
år allt starkare tryckt på detta. Störst engagemang går att få i frågor som berör individens 
vardagssituation och närområde. Medborgarengagemanget har därför visat sig vara lättast att 
skapa vid fördjupningar av översiktsplanen och vid arbete med mer detaljerade planer. 
 
Kommunens goda tillgång till biobränsle bör uppmuntra till en ökad användning av 
skogsråvara för uppvärmning och kanske framställning av alternativa bränslen. Användning 
av solenergi, värmepumpar m.m. bör uppmuntras. 
 
Ovanstående synpunkter kan sammanfattas i följande översiktliga målsättningar: 
 
• Kommunens lilla skala och särart beträffande den fysiska miljön utgör grunden för såväl 

utvecklings- som bevarandeåtgärder. 
 
• Natur- och kulturmiljöer skyddas mot åtgärder som kan påverka områdenas karaktär 

negativt. 
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 Kapitel 2: Vision och målsättningar 

 
• De större sammanhängande landsbygdsområdena hålles fria från exploateringsföretag och 

större ingrepp som kan påverka landskapsbilden negativt. Bebyggelsekompletteringar skall 
ske varsamt och med stor hänsyn till områdets värden och den lokala byggnadstraditionen. 

 
• Kommunens utveckling grundas på ett kretsloppstänkande i Agenda 21:s anda. 
 
• Det rörliga friluftslivets och turismens intressen beaktas vid all markanvändning. 
 
• Grundvatten, sjöar och vattendrag skyddas mot åtgärder som kan skada deras betydelse 

som livsmedel, råvara, recipient och intresseområden för t.ex. naturvård och 
fritidsverksamhet. 

 
• De olika orternas utveckling planeras så att en hållbar samhällsutveckling och 

kretsloppsteknik främjas och en allsidig bostads- och arbetsmarknad kan erbjudas i 
kommunens olika delar. 

 

 
• Bosättning och utveckling av småskaligt näringsliv på landsbygden främjas. Stor hänsyn 

skall ske till jord/skogsbrukets produktionsförutsättningar. 
 
• Företagens utveckling beaktas i kommunens planering. 
 
• Kvaliteten och tillgången på kommunal service säkerställs så långt möjligt i hela 

kommunen. För att klara detta måste samverkan mellan olika aktörer (privata och 
offentliga) utökas. 

 
• Fortsatt upprustning av väg- och järnvägsnätet är av stor vikt för såväl näringsliv, turism 

som boende. 
 
• Samarbetet med grannkommunerna med syfte att stärka regionen bör fortsätta och 

utvecklas. 
 

• Innehållet i den kommunala planeringen skall bidra till att påverka statliga 
investeringsbeslut i för kommunen positiv riktning. 

 
• I den fortsatta kommunala planeringen skall medborgare, lokalt näringsliv, föreningar m.fl. 

mobiliseras i lokalt utvecklingsarbete. 
 
• Energianvändningen skall inriktas på ökat nyttjande av förnyelsebar energi. 
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 Kapitel 3: Allmänna intressen 

 
I detta kapitel redovisas ett antal allmänna intressen, som bedöms ha stor betydelse för Hylte 
kommun och som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse m.m. 
 
Kapitlet skall ses som kunskapskälla och en redovisning av vilka ställningstaganden och 
avvägningar kommunen gör. Varje avsnitt avslutas med rekommendationer för hur intresset 
bör beaktas i efterföljande beslut från olika myndigheter. Rekommendationerna ger därför en 
uppfattning för den enskilde hur tillståndsärenden o.d., som berör intresset, kan komma att 
behandlas. 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   12 

 

Kapitel 3: Allmänna intressen 

 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   13 

 

 Kapitel 3: Allmänna intressen 

1. Områden relativt opåverkade av exploateringsföretag 

Stora delar av kommunen kan betraktas som områden, som är relativt opåverkade av 
exploateringsföretag såsom kraftledningar, vägar, järnvägar, industrier, bebyggelsekoncentra-
tioner, mineralbrytning o.d. De har behållit karaktären av delvis orörd naturmark och bygd 
med äldre bondekultur. Speciellt viktigt i dessa områden är den småbrutna karaktären med 
inslag av öppet värdefullt landskap. Områdena är bland kommunens viktigaste tillgångar och 
bidrar till att ge kommunen dess speciella karaktär. Områdena har stor betydelse både för 
skogsbruk, jakt, turism, friluftsliv och naturvård. 
 
Hela den östra kommundelen, öster om en linje Fröslida-Rydöbruk-Färgaryd-Boarp, med 
undantag för Unnaryds samhälle, bedöms som ett sådant område. Sjöar är dock reglerade 
genom vattendom. 
 
Även delen väster om Torup-Kinnared bedöms vara relativt opåverkad. 

Kommunens ställningstagande 
De större sammanhängande landsbygdsområdena skall i möjligaste mån hållas fria från 
exploateringsföretag och större ingrepp som kan påverka miljön negativt. Den småbrutna 
landskapsbilden skall bibehållas i största möjliga utsträckning.  

Rekommendationer 
Vid större ingrepp och åtgärder inom de utpekade områdena bör redan utnyttjade platser eller 
stråk i första hand utnyttjas. En uttömmande konsekvensbeskrivning bör upprättas för varje 
projekt och godkännas av kommunen. 
 
Hävdade marker, stängsel, gärdesgårdar etc. bör inte förändras/raseras. För biotoper såsom 
stenmurar, odlingsrösen, alléer, åkerholmar etc. finns i miljöbalken  bestämmelser om skydd 
för dessa. 
 
Jord- och skogsbrukets inriktning bör vara att utöka nuvarande inslag av lövträd för att ett rikt 
djur- och växtliv skall kunna bestå inom angivna områden. 
 
Vid eventuell omföring av jordbruksmark till skogsmark bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 
anpassning till omgivande miljöer och skogsbrynens läge i landskapet. Samråd 
rekommenderas att ske med kommunen i frågor som berör igenplantering av jordbruksmark. 
 
Vid avstyckning eller andra fastighetsreglerande åtgärder bör gränser anpassas till naturliga 
avgränsningar i landskapet. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
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2. Ekologiskt särskilt känsliga områden 

Ett flertal olika naturtyper och områden kan definieras som ekologiskt känsliga områden. Det 
är områden som är viktiga för ett bevarande av den biologiska mångfalden. Ett speciellt 
problem för Hylte kommun är den försurning som sker, främst genom nederbörden. Hela 
kommunen kan därför sägas vara ett ekologiskt känsligt område, där stora skador kommer att 
bli följden om en minskning av försurningen inte sker. I övrigt kan följande ekologiskt 
känsliga områden definieras: 
 
1. Ängs- och hagmarker (enligt Ängs- och hagmarksinventeringen) 
2. Våtmarker (enligt Våtmarksinventeringen) 
3. Biotoper med generellt skydd enligt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken . 
4. Fågelskyddsområden-viktiga häckningsplatser 
5. Ädellövskogar 
6. Sumpskogar 
7. Nyckelbiotoper 
8. Övriga områden med höga naturvärden, t.ex.där hotade arter förekommer. 

Kommunens ställningstagande 
Kommunen skall verka för en minskning av föroreningar som kan äventyra den biologiska 
mångfalden samt  aktivt arbeta för att bidra till en minskning av försurningen. Skötsel och 
brukning av områden som bevarar deras ekologiska värde uppmuntras. Kommunen skall 
aktivt arbeta för att hotade områden kan avsättas som naturskyddade områden. 

Rekommendationer 
Inom specificerade ekologiskt känsliga områden bör åtgärder i form av exploateringar eller 
igenplanteringar ej ske. För områden som sträcker sig över kommungränsen bör samarbete ske 
med grannkommunen beträffande skydds- och planeringsåtgärder. Samråd bör ske med 
kommunen när tillstånd och andra beslut skall tas inom utpekade områden enligt miljöbalken 
eller skogsvårdslagen. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Ängs- och hagmarksinventering, Länsstyrelsens meddelande 1991:8 
• Våtmarker i Hallands län, Länsstyrelsens meddelande 1985:1, uppdaterad Länsstyrelsens 

meddelande 1998:1 
• Dokumentation av sumpskog, ädellövskog m.m, Skogsvårdsstyrelsen 
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3. Sjöar, vattendrag. 

Sjöar, vattendrag och våtmarker är känsliga för påverkan och utgör ett sammanhängande 
ekologiskt system. Läckage från omgivande markområden, försurningen av vattnet, utsläpp av 
avlopps- och processvatten samt aktiviteter direkt i ett vattenområde förändrar vattenmiljön 
lokalt men innebär också att avlägsna vattenområden kan bli påverkade. Vattenvårdsinsatser  
inom kommunens gränser har sannolikt stor betydelse för t.ex. Laholmsbuktens framtid.  
Kalkning  sker för närvarande inom ett antal fiskevårdsområden i ett stort antal sjöar med 
tillhörande anslutande vatten. 
 
Våtmarker redovisas närmare i avsnitt 10: Naturvård och biologisk mångfald. 
 
Det viktigaste ”exploateringsintresset” för sjöar och vattendrag är rekreationsintresset. Detta 
intresse utgör i allmänhet inget hot mot denna naturresurs. I de större sjöarna kan dock 
sjötrafiken i form av motorbåtar och t.o.m. sjöflyg uppfattas som störande.  
 
Reglering av vattensystemen finns bl.a. i Jansbergssjön, Bolmen, Färgensjöarna  med anslutna 
sjöar (Holmsjön, Jällunden, Fjällen, Yasjön) samt i Nissan.  
 
Riksintressen, som påverkar vattenanvändningen finns utpekat för 
 

Fylleån: ån vars övre delar berör Hylte kommun är enligt 4 kap 6 § MB utpekad 
som riksintresse inom vilket vattenkraftverk samt vattenreglering eller 
vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras. 
 
Bolmen/Unnenområdet: se avsnitt 8: yrkesfiske och 12: rekreation. 

 
Kort kan vattenanvändningen karaktäriseras sålunda: 
 
* Nissan (med biflöden)  Vattenkraft, processvatten, recipient, fritidsfiske, kanoting 
 
* Bolmen   Yrkesfiske, fritidsfiske, bad, vattenbruk,  båtsport, kanoting, 
    vattentäkt, recipient 
 
* Unnen   Fritidsfiske, bad, vattenbruk, recipient, kanoting 
 
* Jällunden   Fritidsfiske, bad, vattenbruk, recipient, kanoting 
 
* Färgensjöarna  Fritidsfiske, bad, kanoting 
 
* Jansbergssjön  Reservvattentäkt, fritidsfiske, bad 
 
* Harasjön   Referenssjö för naturvården 
 
* Svartesjön   Referenssjö för naturvården 
 
* Västerån-Österån-Kilaån  Recipient 
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* Fylleån   Fritidsfiske 

 
* Stora Skärshultasjön  Bad, fritidsfiske, kanoting 
 
* Drängsjön   Bad 
 
* Sjögårdssjön  Bad 

Kommunens ställningstagande 
Sjöars och vattendrags värde för rekreation skall prioriteras, men på ett sådant sätt att natur- 
och miljövårdsintressena inte skadas. 
 
För bevarande av en god vattenkvalitet avser kommunen fortsätta med kalkning av sjö-
systemen. Samarbete skall ske både med lokala fiskevårds- och kalkningsföretag som med 
grannkommuner som berörs av gemensamma vattenintressen. 
 
Skogsbruk och jordbruk bör anpassas bättre till vattensystemens förmåga att begränsa utflödet 
av kväve och andra för havet skadliga ämnen. Anläggande av vilt- och fågelvatten 
uppmuntras. Genom kretsloppslösningar i avloppshanteringen kan också en reducering av 
olämplig påverkan på vattensystemen ske. 
 
Kraftverksdammar som inte längre används t.ex. Glassbodammen och den så kallade 
fabriksdammen vid Rydö bör öppnas så att forna strömsträckor i Nissan återskapas. Forsande 
och rinnande vatten är en bristvara inte minst för sportfisket. Strömmarna vid Rydö kan utgöra 
del i en satsning på fisketurism. 
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintressen, se avsnitt 24. 

Rekommendationer 
Anordningar för det rörliga friluftslivet planeras och placeras så att störningar i naturkänsliga 
områden blir obetydliga. Där så erfordras bör hastighetsbegränsningar till sjöss införas. 
 
Informationen för besökande till vattenområden om de befintliga naturvärdena och deras 
betydelse intensifieras. 
 
Samarbetet med grannkommunerna bör fortsätta, främst vad gäller planering och åtgärder för 
Bolmenområdet, Nissan och Fylleån. 
 
Diknings- och årensningsföretag prövas noga ur vattenvårdssynpunkt. Anordnande av fördröj-
ningsmagasin och kvävefällor samt fågel- och viltvatten bör noga övervägas såväl i dessa 
sammanhang som vid exploateringsåtgärder. 
 
Kalkning av sjösystemen fortsätter. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Ytvattenvårdsprogram för Hallands län 1996, information från Länsstyrelsen 
• Kalkning i Hallands län, Länsstyrelsen 
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4. Grundvatten 

Grundvattentillgångarna är i allmänhet mycket goda inom kommunen. Grävda brunnar har 
ofta ett något lågt pH-värde och ibland förekommer mangan- och järnhaltigt vatten. 
Grundvattentillgångarna har stor betydelse för såväl den kommunala dricksvatten-
försörjningen som för den enskilda. Grundvattentäkter finns på följande platser: 
 
 Björnaryd skyddsområde 
 Landeryd skyddsområde 
 Torup skyddsområde 
 Unnaryd skyddsområde ej fastställt p.g.a. närhet till avloppsrening. 
 Långaryd skyddsområde 
 Drängsered skyddsområde 
 Brännögård reservvattentäkt utan skyddsområde 
 Torup tvätteriets, skyddsområde saknas 
 
Grundvattnet har givetvis också stor betydelse för ekosystemen och kan genom grundvatten-
strömmarna  påverka förhållandena för flora och fauna långt från inströmningsområdet. Både 
sjöar, vattendrag och våtmarker påverkas således av grundvattnets kvalitet. Någon 
kartläggning av inströmningsområden finns ej, varför restriktivitet bör iakttagas, i avvaktan på 
senare kartläggning, vid bedömningen av tillåtlighet för exploateringsföretag, som påverkar 
grundvattnet. 

Kommunens ställningstagande 
En kartering av kommunens grundvattentillgångar skall utgöra underlag för framtida skydds-
åtgärder. Dessa skall syfta till dels att skydda tillgångar, som kan ha betydelse för 
dricksvattenförsörjningen dels som skydd för ekosystemen. I avvaktan på en sådan kartering 
skall samtliga grundvattentäkter förses med väl utredda skyddsområden samt restriktivitet 
råda för sådana exploateringsföretag, som bedöms kunna påverka grundvattnet negativt. 

Rekommendationer 
Kartering av kommunens grundvatten bör ske varvid såväl inströmningsområden som 
grundvattnets betydelse för ekosystemen belyses. 
 
Samtliga grundvattentäkter bör förses med skyddsområden. Reservvattentäkter till samtliga 
befintliga vattentäkter bör utpekas. Skyddsområden bör också bildas för de framtida 
grundvattentäkter, som lokaliseras vid karteringen. 
 
Vid planering och projektering av verksamheter, som kan tänkas påverka grundvattnet 
föreslås att en noggrann analys och konsekvensbeskrivning upprättas som 
bedömningsunderlag för tillåtlighetsbeslut. Vid tillståndsgivning för grustäkter, dammar m.m. 
förutsättes samråd ske med kommunen före beslut. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Skyddsområden för vattentäkter, Tekniska förvaltningen 
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5. Vatten- och avloppsförsörjning 

Kommunens vattenförsörjning sker främst genom uttag av grundvatten, vilket närmare 
beskrivs i avsnitt 4. Därutöver utgör Bolmen vattentäkt för ett antal Skånekommuner. 
 
Kommunala avloppsreningsverk finns enligt följande: 
 

Avloppsreningsverk Betjänar  Recipient 
Hyltebruks reningsverk Hyltebruks samhälle Nissan 
 
Torups reningsverk Kinnareds, Brännögårds, Nissan 
  Torups samhällen 
 
Unnaryds reningsverk Unnaryds samhälle Unnen 
 
Rydöbruks reningsverk Rydöbruks samhälle Nissan 
 
Landeryds reningsverk Landeryds samhälle Österån 
 
Drängsereds reningsverk Drängsereds samhälle Drängsjön 
 

Stora Enso Hylte AB har eget reningsverk för processvatten. Avloppet mynnar ut i Jakobs sjö 
och därefter i Nissan, nedströms Rydöbruk. 
 
Större gemensamma infiltrationsanläggningar finns i Långaryd, Bexet, Järanäs och Jällun-
tofta camping. Anläggningen i Långaryd är utförd med en markbädd för rening varefter det 
renade vattnet leds ut i Nissan. 
 
I kretsloppssamhällets anda är det ett nationellt mål att allt avloppsslam utan skadliga 
substanser ska kunna tillföras jordbruket. I Hylte kommun har dessutom under senare år 
kretsloppsprojekt genomförts där avloppet separeras och tas omhand lokalt för vidare 
användning i trädgårdsbruk respektive jordbruk. 
 
Under senare år har uppmärksamheten alltmer riktats mot dagvattnets föroreningsinnehåll och 
dess påverkan på avloppsslam respektive ekosystemet. Utvecklingen inom dagvattensektorn 
bör därför inriktas mot lokal rening och lokalt omhändertagande. 
 
Jälluntofta, Femsjö och Fröslida är tätbebyggelse, som saknar samordnade va-system. 

Kommunens ställningstagande 
(Se även avsnitt 4: Grundvatten) 
Bolmen skall skyddas mot åtgärder, som äventyrar dess roll som ytvattentäkt. 
 
Alla samhällen och orter skall ha goda gemensamma vatten- och avloppslösningar. Där 
förutsättningarna för detta är begränsade skall särskild uppmärksamhet vid godkännande av ny 
exploatering iakttas. 
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Halten tungmetaller i avloppsreningsverkens slam skall reduceras. 
 
Där de lokala förutsättningarna är lämpliga skall kretsloppsanpassade avloppssystem 
övervägas. Strävan skall, speciellt vid nybyggnad, vara att omhänderta dagvatten lokalt och 
utforma fördröjningsmagasin och kvävefällor så att de blir positiva inslag i orternas gröna 
miljöer och förhöjer naturupplevelserna.  

Rekommendationer 
Bolmens betydelse som ytvattentäkt uppmärksammas i turistbroschyrer o.d. samt skyltas i 
terrängen. 
 
Va-frågorna för Jälluntofta, Femsjö och Fröslida utreds och erforderliga åtgärder vidtages. I 
avvaktan på utredning och i de fall bra gemensamma va-lösningar ej kan åstadkommas 
föreslås varje exploateringsåtgärd noggrant konsekvensbeskrivas vad gäller va-hanteringen. 
 
I varje samhälle med gemensamma dagvattensystem bör lösningar för lokalt omhändertagande 
och föroreningsreduktion av dagvatten planeras. Dammar och bassänger utformas så att de blir 
positiva inslag i miljön. 
 
Möjligheterna att separera och lokalt omhänderta avloppsprodukterna skall alltid övervägas 
vid större exploateringar. Ett aktivt arbete bör bedrivas för att finna avnämare av produkterna. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Bolmen 2000, vattenkvalitet, Länsstyrelsens i Jönköpings län meddelande 1999:48 
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6. Jordbruk 

Jordbruk är enligt 3 kap 4 § MB en näring av nationell betydelse. Jordbruket har dock som 
enskild näring inte så stor betydelse i Hylte kommun. Tillsammans med skogsbruk, vilket 
oftast är en kombination i jordbruksföretagen, är det dock en av kommunens viktigaste 
näringsgrenar. I kommunen finns ca 4000 ha åker och 1000 ha betesmark medan den 
produktiva skogsmarken uppgår till 63 000 ha. 
 
Den bästa, mera sammanhängande, åkermarken finns i Nissadalen, Torup-Brännögård samt 
vid Övre och Yttre Mjäla. 
 
Jordbruksnäringen är viktig för att hålla landskapet öppet och därmed ge kommunen den 
karaktär av småbrutet landskap, som betyder så mycket för den positiva visuella upplevelsen 
av Hylte kommun. Detta har betydelse inte minst för turistnäringen, som ju dessutom i allt 
större utsträckning kan bli en stödnäring för landsbygdsbefolkningen. Det småskaliga 
jordbruket har dessutom speciellt goda förutsättningar att ställas om för ekologisk drift. 
 
Värdefulla biotoper såsom stenmurar, alléer, åkerholmar m.m. är skyddade enligt 7 kap 11 § 
MB och arbetsföretag som skadar dessa är förbjudna. 
 
Odlingslandskapet i Halland har inventerats under början av 1990-talet och resultatet 
redovisas som ett bevarandeprogram. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården gäller i ett antal fall just bevarandevärda jordbruksbygder, 
nämligen Ry by och Femsjö kyrkby (se avsnitt 13. Kulturmiljövård). 

 
Det småbrutna landskapet med ett stort inslag av ängs- och hagmarker har stor betydelse för 
den biologiska mångfalden. Igenplanteringar eller andra förändringar av betesmarkerna får till 
följd att många växt- och djurarter riskerar att försvinna. 
 
Jordbruket har stor betydelse för möjligheterna att i kretsloppsavseende omhänderta slam, 
kompost och andra restprodukter från samhällena. 

Kommunens ställningstagande 
Förändringsåtgärder på landsbygden skall ske med stor hänsyn till jordbrukets produktions-
förutsättningar. Kommunens karaktär av i huvudsak skogsterräng, med inslag av öppen jord-
bruksmark, skall bibehållas. Brukningsformer som bibehåller det öppna landskapet bör därför 
främjas, liksom inriktning på ekologisk drift. 
 
De goda förutsättningarna för bosättning på landet skall fortsätta att gälla, även för exempelvis 
bostäder på stora tomter för hästhållning e.d. 
 
Ett system för omhändertagande av slam och andra restprodukter från kommunens samhällen 
bör utvecklas. 
 
Inom områden i odlingslandskapet, som har speciella bevarandevärden, skall så långt möjligt 
åtgärder, som motverkar bevarandevärdet, undvikas. 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   28 

 

Kapitel 3: Allmänna intressen 

Rekommendationer 
Samverkansformer mellan jordbrukets organisationer, staten och kommunen utarbetas för att 
öka kunskaper, samordna olika stödinsatser och utarbeta planmässiga åtgärder för att bibehålla 
det öppna landskapet med dess ekologiska betydelse. 
 
Samråd rekommenderas att ske med kommunen i frågor som berör igenplantering av 
jordbruksmark. 
 
Kompletterande bostadsbebyggelse och lokaler för kompletteringsverksamheter som gynnar 
driften av enskilda jordbruksföretag prövas positivt. 
 
För de viktigaste av områden med bevarandevärden, med prioritering av de områden, som 
avses ingå i nationell bevarandeplan, upprättas efterhand områdesbestämmelser enligt Plan- 
och bygglagen. Allmänt bör 12 kap 7-10 §§ MB tillämpas vad avser hänsyn som skall tas till 
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark. 
 
Risken för konflikter mellan boende och djurhållning beaktas vid lokaliseringsprövningar av 
bostäder respektive djurstallar. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Ängs- och hagmarksinventering, Länsstyrelsens meddelande 1991:8 
• Bevarandeprogram för odlingslandskapet i Hallands län, Länsstyrelsens meddelande 

1997:11 
• Områden av riksintresse, Kulturminnesvården, Länsstyrelsens meddelande 1988:17, 

revidering, Länsstyrelsens meddelande 1996:14 
• Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 
• Kartläggning av öppna marker....., Länsstyrelsen dec 1986, rev. maj 1987. 
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7. Skogsbruk 

Skogsbruk är enligt 3 kap 4 § MB en näring av nationell betydelse och skogsmark som har 
betydelse för näringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra ett 
rationellt skogsbruk. För Hylte kommun är skogsbruket den näring, som har den allra största 
betydelsen. Mer än hälften av kommunens landareal, eller 63 000 ha, utgör produktiv 
skogsmark. För de flesta av kommunens cirka 400 aktiva jord- och skogsbruksföretag står 
skogen för större delen av intäkterna. Några av landets största skogsindustrier, pappersbruket 
Stora Enso Hylte AB och Assi-Domän (Förenade Well)  finns i kommunen. 
 
Av skogsarealen utgör cirka 5 % lövskog varav 2 % är ädellövskog, medan granskogen står 
för mer än hälften (56 %). 
 
Skogsbruket påverkar viktiga kommunala mål, för sysselsättning, friluftsliv, turism, energiför-
sörjning och levande landsbygd. Skogen har dessutom stor betydelse i ett kretsloppsanpassat 
samhälle. 
 
Enligt skogsvårdslagen gäller numera att produktionsmål och miljömål skall vara jämställda. 
Skogsvårdsstyrelsen och branschorganisationerna har nyligen genomfört nyckelbiotops- och 
andra inventeringar. Beträffande ädellövsbestånd gäller ett starkt skydd i skogsvårdslagen med 
krav på skötsel och nyplantering. Förutsättningar för ett miljöinriktat skogsbruk med bevaran-
de av den biologiska mångfalden är därför relativt goda. Däremot ger lagstiftningen sämre 
möjligheter att ställa de särskilda krav som kan vara motiverade vid tätortsnära skogsbruk.  
 

Kommunens ställningstagande 
Förändringsåtgärder på landsbygden skall ske med stor hänsyn till skogsbrukets produktions-
förutsättningar. Kommunens karaktär av i huvudsak skogsterräng, med inslag av öppen jord-
bruksmark, skall bibehållas. 
 
De goda förutsättningarna för bosättning på landet skall fortsätta att gälla.  
 
Formerna för samråd mellan kommunen, skogsvårdsstyrelsen och företrädare för skogsbruks-
näringen skall utvecklas. 
 
Andelen lövskog bör öka. 
 
Kommunen skall aktivt verka för att skogsbruket, speciellt det tätortsnära och skogsbruk i 
frekventerade fritidsområden av betydelse för turismen, gynnar friluftslivet. 
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Rekommendationer 
Kompletterande bostadsbebyggelse och lokaler för kompletteringsverksamheter som gynnar 
driften av enskilda skogsbruksföretag prövas positivt. 
 
I enlighet med 30 § Skogsvårdsförordningen rekommenderas att Skogsvårdsstyrelsen 
samråder med kommunen i frågor som påverkar värdefulla natur-, kultur-, eller friluftsmiljöer 
enligt riktlinjekartan. 
 
Andelen lövskog inom kommunens skogsmark bör öka. 
 
För områden inom riksintressen för naturvård eller kulturmiljövård bör Skogsstyrelsen 
meddela föreskrifter med stöd av 30 § Skogsvårdslagen om den hänsyn som skall tas till 
natur- respektive kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av skogen. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar  
• Områden av riksintresse, naturvård, Länsstyrelsens meddelande 1988:16 
• Områden av riksintresse, kulturminnesvård, Länsstyrelsens meddelande 1988:17, 

revidering Länsstyrelsens meddelande 1996:14 
• Nyckelbiotopinventeringar, Skogsvårdsstyrelsen 
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8. Yrkesfiske 

Yrkesfiske inom Hylte kommun finns för närvarande endast i Bolmen, som samtidigt är ut-
pekat som riksintresse för yrkesfisket. Fisket utgår från Tiraholm, där även fiskodling före-
kommer. 
 
I Bolmen förekommer också ett relativt omfattande fritidsfiske. Några konflikter mellan 
yrkesfisket och fritidsfisket har hittills inte funnits. 
 
I Bolmen finns sedan 1992 en aktiv fiskevårdsområdesförening vars mål är att erbjuda ett 
allsidigt fiske. Arbete pågår med att ta fram en fiskevårdsplan i vilken kommer att ges 
rekommendationer bl.a. beträffande fångstuttag. 
 
Det årliga uttaget av fisk i Bolmen beräknades enligt 1994 års fiskeplan ligga på 15-20 ton 
gädda och abborre, 25-30 ton gös, 10-15 ton ål samt 30-40 ton av övriga fiskarter. En 
jämförelse mellan förhållandena 1969-72 och 1997-98 tyder enligt en preliminär analys på att 
en allmän minskning av fiskmängden i sjön har skett samt en växling från abborre till gös. 
 
Viktiga delar för fiskets framtid är de delar av sjön som utgör lekbottnar. Kartläggning av 
dessa sker i fiskevårdsområdesföreningens regi. 

Kommunens ställningstagande 
Åtgärder, som befrämjar yrkesfisket understöds. 
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintresset, se avsnitt 24. 

Rekommendationer 
Fiskevårdsplanen för Bolmen beaktas. 
 
Vid åtgärder som berör fisket i Bolmen bör samråd ske med fiskevårdsområdesföreningen. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Fiskevårdsplan för Bolmen 
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9. Vattenbruk 

Aktiva fiskodlingar finns i främst sjöarna Bolmen och Unnen. Tillstånd till fisk- och 
kräftodling finns dessutom i begränsad omfattning på ett antal ytterligare platser inom 
kommunen, vid Jälluntofta, Tågared, Yås och Galtabo. 
 
Miljöpåverkan från fiskodlingarna är relativt liten. 

Kommunens ställningstagande 
Fiskodling som näringsgren skall uppmuntras, men får ej förekomma på sådana platser och i 
sådan omfattning att miljöpåverkan blir störande eller anläggningens storlek påverkar platsens 
värde för det rörliga friluftslivet. 

Rekommendationer 
Lämpliga lägen för fiskodling är de större sjöarna med god vattenkvalitet. Samråd med 
kommunen vid tillståndsgivning rekommenderas alltid ske. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
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10. Naturvård och biologisk mångfald 

Naturen är kommunens främsta och mest unika tillgång. Den är skiftande och består såväl av 
skogsmark av varierande slag som hävdad mark och våtmarker. Den biologiska mångfalden är 
stor både avseende naturtyper och artrikedom. Sjöar och vattendrag är oftast näringsfattiga 
och med god vattenkvalitet. Försurningen är dock påtaglig. Myrarna utgörs av fattigkärr och 
högmossar. Skogarna är typiska hedskogar med gran som dominerande trädslag och med tall 
på sandig-grusig mark. Bokskogsinslaget ökar åt väster och söder. Flera markant avgränsade, 
homogena och vackra bestånd finns. Ängslövskogar är företrädda endast i begränsad 
omfattning. I anslutning till gårdar och byar har hagar och lövängar hävdats i sekler, 
landskapet har flerstädes en parkliknande karaktär med vackra vårdträd och lövskogsdungar. 
Konflikter med motstående intressen har främst konstaterats inom Bolmen/Unnen-området. 
Det gäller det rörliga friluftslivet inom vilket vissa aktiviteter stör naturmiljön. 
 
Riksintresse är utpekat för 
 

Storemossen-Färgån  300 ha stor mosse, avsnörda korvsjöar, grunda vatten-
områden, rikt fågelliv, lundflora, ädellövskog. 
 
Femsjöbygden Referensområde för svampforskning, bokskog, gammal orörd 
naturskog, slåtteräng, naturbetesmarker. 
 
Yamossen  Myrsjökomplex med mycket höga naturvärden. En skogs-myrmosaik 
med äldre orörd barrskog och gammal artrik bokskog. Vissa botaniska värden. 
 
Lunnamossen  Myrkomplex med välutbildade och representativa myrtyper. 
Värdefull skogs-myrmosaik med ornitologiska värden. 
 
Ivås  Ängsobjekt med hamlade askar kring gården. Nyckelbiotop med värdefull 
moss- och lavflora. 
 
Osberg-Bolkabo Representativt odlingslandskap i skogsbygd. Ängsmark med 
naturbetesmarker. Art- och individrikt växtsamhälle. 
 
Snokamossen  Värdefullt myrkomplex med kärr samt välvda och sluttande 
mossar. Ornitologiska värden med bl.a stort orrspel. 
 

Naturreservat enligt 7 kap 4 § MB finns avsatta för 
 

Sikön   Ö och två mindre skär i Jällunden. Häckningsplats 
  för bl.a. storlom 
 
Mogölsmyren  Högmosse som är belägen även i Halmstads kommun 
 
Mårås   Bokskogsklädd  bergskupol  på Jansbergssjöns norra  
  sida 
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Tira öar   Ögrupp i sjön Bolmen  med naturskog och häck-
  ningsplats för bl.a. fiskgjuse och storlom 
 
Lintalund   En välbevarad rest av ett ålderdomligt kulturlandskap 
   med bl.a. hävdad slåtteräng, beläget 1,5 km NO om  
  Rydöbruk. 
 
Kloö   Nordväst  om  Femsjö by,  del  av  ett  större  mosse-,  
  kärr- och myrgölskomplex  

 
Skubbhult   Bokskog, delvis  orörd  gammelskog  med  intressant  
  lavflora.  Naturskönt  område östra  delen av Mellan- 
  färgen. 
 
Ödegärdet   Bokhult  norr om  Unnaryd som utgör en  rest av ett  
  större bokskogsområde. I reservatet finns ett omfat- 
  tande system av äldre odlingslämningar, s.k. fossila 
  åkrar. 
 
Sjö   Vid Unnens västra strand. Småskaligt kulturlandskap 
   med terrassliggande små åkertegar. Ädellövskog i  
  form av ek- och bokskog. Säregen gårdsmiljö och  
  vackra utblickar över Unnen. 
 

 
Kyrkligt naturreservat är bildat för 
 
 Dullaberget  Nyckelbiotop med värden för landskapsbild och  
   friluftsliv. Beläget inom riksintresse för naturvård 
    och kulturmiljövård. Rullstensås med intressant  
   geologi. Referensområde för svampforskning. 
 
Kommunala naturreservat avses att bildas för 
 

Bosgårdsfallet  Kulturhistoriskt intressant område med långvarigt
  bruk av fallet som kraftkälla. Vacker hagmark med 
  betydelse för friluftslivet. 
 
Skärshultaberg Bokskogsbevuxen bergshöjd med förekomst av 
  hotade lavar. Talrika odlingsrösen. 

 
Förvärvat för naturvårdsändamål är 
 

Storemossen   Skyddsvärt myrområde i norra delen av Stora Färgen 
(del av)  vilket avses avsättas som naturreservat. 
 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   39 

 

 Kapitel 3: Allmänna intressen 
 
Naturminnen enligt 7 kap 10 § MB finns på följande platser 
 

Ynnabo 1:4   En ek 
Nittebo 1:4   Tre lindar 
Hylteberg 1:5  Område med blåsippor 
Skogsgärde 1:3 Hallands största ek. 

 
Djurskyddsområde (fågelskydd) enligt 7 kap 12 § MB finns på följande områden 
 

Kia holme   Ö med omgivande vatten i Unnen med tillträdes- 
  förbud 1/4 - 15/7. 
 
Stora och Lilla Förö  Öar med omgivande vatten i Unnen med tillträdes- 
  förbud 1/4 - 15/7. 
Stora och  

 Lilla Slangholmen  Öar med omgivande vatten i Unnen med tillträdes- 
   förbud 1/4 - 15/7. 

 
Natura 2000 är en förteckning över ”ett ekologiskt nätverk” som utarbetas i EU:s regi med 
särskilt värdefulla områden av olika naturtyper. Utpekade sådana områden i Hylte kommun, 
vilka alla redan är skyddade som naturreservat e.d. (se beskrivning ovan), är: 

 
Mogölsmyren Högmosse, västlig taiga 
Skubbhult  Bokskog 
Ödegärdet  Bokskog 
Lintalund  Slåtteräng och ekskog 
Mårås  Bokskog 
Tira öar  Lindskog 
Storemossen-Färgån Högmosse 
Dullaberget  Bokskog 
Lunnamossen Mosse 

 
Biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB, d.v.s. skydd mot skadliga arbetsföretag, gäller generellt 
för följande biotoper: alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i 
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark samt stenmurar och 
åkerholmar i jordbruksmark. Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen kan besluta om skydd för 
ytterligare biotoper i skogsmark respektive jordbruksmark. 
 
Ängs- och hagmarker finns inventerade i början av 1990-talet. Inventerade områden är 
värderade i klass I-III. 
 
Bevarandeprogram för odlingslandskapet som upprättats av länsstyrelsen, omfattar ett stort 
antal områden i Hylte kommun med riktlinjer för odlingslandskapets bevarande. 
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Våtmarker har inventerats och ett stort antal våtmarker redovisas i fyra olika 
naturvärdesklasser. 
 
I en myrskyddsplan som bl.a. grundar sig på våtmarksinventeringen, utpekas följande bland 
de mest värdefulla myrarna i landet: 
 

Storemossen (kallas Storamossen lokalt)  
Yamossen 
Lunnamossen 
Kloö Mosse 
Mogölsmyren 

 
Hotade arter finns dokumenterade i en länsuppbyggd databas och omfattar ett stort antal 
växter och djurarter på olika lokaler. 
 
Med utgångspunkt från gjorda inventeringar har i underlag till naturvårdsprogram för Hylte 
kommun utpekats ett antal områden med särskilt naturvårdsintresse. 

Kommunens ställningstagande 
Den biologiska mångfalden bör bevaras och förstärkes genom att värdefulla naturmiljöer 
skyddas mot åtgärder som kan påverka dem negativt. Värdefull naturmark, som är i 
kommunal ägo, avsättes som naturreservat allteftersom ekonomiska förutsättningar finns. 
 
Vid plantering efter slutavverkning är målet att andelen lövträd skall öka. 
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintresset, se avsnitt 24. 

Rekommendationer 
Exploateringsföretag undviks inom angivna områden av särskilt naturvårdsintresse. 
 
Enstaka ny bebyggelse prövas med särskild hänsyn till naturvårdens intressen i respektive 
område. 
 
 

Med stöd av 30 § Skogsvårdsförordningen rekommenderas att Skogsvårdsstyrelsen samråder 
med kommunen i frågor som berör skötselåtgärder som påverkar värdefulla naturområden i 
enlighet med riktlinjekartan. 
 
För områden inom riksintressen för naturvård bör Skogsstyrelsen meddela föreskrifter med 
stöd av 30 § Skogsvårdslagen om den hänsyn som skall tas till naturvårdens intressen vid 
skötsel. 
 
Anordningar för det rörliga friluftslivet planeras och placeras så att störningar i naturkänsliga 
områden blir obetydliga. 
 
Informationen för besökande till värdefulla naturområden om de befintliga naturvärdena och 
deras betydelse intensifieras. 
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Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Områden av riksintresse, naturvård, Länsstyrelsens meddelande 1988:16 
• Natur i Hallands län, regionalt naturvårdsprogram 
• Ängs- och hagmarker i Hylte kommun, Länsstyrelsen meddelande 1991:8 
• Bevarandeprogram för odlingslandskapet i Hallands län, Länsstyrelsens meddelande 

1994:11 
• Våtmarker i Hallands län, länsstyrelsens meddelande 1985:1, uppdaterad Länsstyrelsens 

meddelande 1998:1 
• Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket ISBN 91-620-1113-8 
• Nyckelbiotopinventering, Skogsvårdsstyrelsen 
• Hotade arter, databas Länsstyrelsen 
• Fredad natur i Halland, Länsstyrelsen 1991 
• Naturskyddade områden i Hallands län, miljövårdsenheten Länsstyrelsen 1997-01-01 
• Underlag till naturvårdsprogram, Länsstyrelsen 
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11. Stränder och strandskydd 

Vid sjöar och vattendrag gäller enligt 7 kap 13-14 §§ MB generellt strandskydd som omfattar 
land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Strandskyddet syftar till att bevara tillgängligheten till stränderna för bad och friluftsliv. 
Stränderna har stor betydelse även som livsmiljöer för växter och djur och skyddet innefattar 
numera även växt- och djurlivet.  
 
Beslut om utökat strandskydd till 200 m gäller för: 
 

Bolmen 
Unnen 
Jällunden 
Fjällen 
Färgensjöarna 
Jansbergssjön 
Kroksjön 
 

Inom strandskyddat område får enligt 7 kap 16 § MB ej helt ny byggnad uppföras eller 
befintlig byggnad ändras för att tillgodose väsentligt nytt ändamål. Grävnings- och 
schaktningsarbeten för bebyggelse får ej ske och vissa anläggningar eller anordningar 
varigenom mark tas i anspråk som tomt eller på annat sätt hindrar allmänhetens tillträde får ej 
utföras. Förbudet gäller ej anläggningar eller åtgärder, som behövs för jordbruket, fisket eller 
skogsskötseln. 
 
Dispens från strandskyddet får medges av byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl.  
Naturvårdsverket har givit ut anvisningar för vilka bedömningsgrunder som bör gälla 
(Naturvårdsverkets allmänna råd 97:1). Enligt denna skall utgångspunkten vid bedömning av 
ärenden som berör strandområden vara restriktiv. 

Kommunens ställningstagande 
Om ett strandskyddsområde inte är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör 
normalt dispens medges. 

Rekommendationer 
Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverkets allmänna råd 97:1) tillämpas vid 
bedömning av dispensärenden. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Strandskydd, Naturvårdsverkets allmänna råd 97:1 
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12. Rekreation 

Inom kommunen finns rika möjligheter till friluftsliv i alla former. Den många gånger relativt 
orörda och lätt tillgängliga naturen har rönt ökat intresse från människor från den europeiska 
kontinenten. Detta medför möjligheter till nya inkomster för kommunen och dess invånare. 
Samtidigt kan missförstånd om allemansrättens innebörd, markslitage och annan miljöpåver-
kan kräva särskild uppmärksamhet och åtgärder i särskilt attraktiva och känsliga områden. 
 
Det öppna kulturlandskapet är omistligt för turismen, speciellt i sjöområdena. 
 
De omfattande sjö- och vattendragssystemen möjliggör fritidsfiske, bad och kanoting. 
 
För att kunna nyttja möjligheterna väl krävs turistservice och stråk/leder. En utbyggnad av 
sådana kan bidra till att kanalisera friluftslivet och samlat kunna ge den information som med-
verkar till att störningar och slitage kan reduceras. 
 
Riksintresse för friluftslivet utgör 
 

Bolmenområdet Skogrikt inlandsområde med unik skärgård i Bolmen. För 
fritidsutövande välkänt i Sydsverige, särskilt för båtsport, fritidsfiske och bad 
samt natur- och kulturupplevelser. På många av Bolmens 365 öar finns också 
kulturella och vetenskapliga utflyktsmål. Området berör tre län och fyra 
kommuner. I ett samarbete mellan berörda länsstyrelser och kommunerna, har 
ett projektarbete skett med inriktning på en samsyn för området och samordning 
av områdets utveckling. Ett samarbetsorgan, ”Bolmen i Centrum”, har bildats 
för marknadsföring och samarbete. Analyser av olika delområden har utarbetats 
liksom riktlinjer för en gemensam syn på bygglovhantering m.m. 
 

Badmöjligheter finns på många håll i kommunen. Större badplatser finns vid 
 

Skärshult (Stora Skärshultasjön) 
Ibro (Mellanfärgen) 
Unnaryd (Unnen) 
Vallsnäs (Unnen) 
Torup (Sjögårdssjön) 
Jälluntofta (Jällunden) 
Drängsered (Hålsjön) 
Bexet (Stora Färgen) 
 

Goda lägen för turistservice utgör 
 

Hyltebruk  allmän service, idrotts- och simanläggningar 
Skärshult  camping, natur, kultur 
Hallaböke/Femsjö kanot, cykel, natur, kultur 
Torup/Rydöbruk golf, ridsport, kultur, skidor 
Jälluntofta  camping, kanot, fiske, kultur 
Unnaryd/Vallsnäs camping, kanot, cykel, kultur, fiske, skidor, 
  idrottsanläggning 
Bexet  camping, natur 
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Större stråk vars omgivningar (speciellt rastplatser) bör beaktas är 

Hallandsleden Hylteslingan 
Sverigeleden   Cykelspåret 
Bolmenmarschen 
 

liksom följande mer lokala leder 
Jälluntoftaleden  Gula spåret  
Skärshultsleden  Nissanleden 
Nässjaleden 
 

Turismen betraktas som en näringsgren och redovisas närmare i avsnitt 15. Näringsliv. 
 
Närheten till grönområden är en mycket uppskattad boendekvalitet. I Hylte kommuns tätorter 
finns alltid möjlighet till denna kvalitet. 

Kommunens ställningstagande 
Rekreationsmöjligheterna har stor betydelse både för i kommunen boende och turister och 
skall därför beaktas i all planering. För att i möjligaste mån undvika störningar, slitage och 
konflikter med andra intressen skall information och upplysningsverksamhet intensifieras 
samt en större grad av kanalisering av friluftslivet eftersträvas.  
 
Lämpliga områden för närrekreation bör avsättas i och invid alla större tätorter.  
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintresset, se avsnitt 24. 

Rekommendationer 
Ny bebyggelse eller anläggningar eller större förändringar av sådana bör i områden av intresse 
för det rörliga friluftslivet inte minska tillgängligheten till mark och vatten. 
 
Utveckling av Bolmenområdet och Nissastigen utgör mellankommunala intressen som berör 
rekreationsmöjligheterna. Samarbete med berörda kommuner bör fortsätta. 
 
Anordningar för det rörliga friluftslivet planeras och placeras så att störningar i naturkänsliga 
områden blir obetydliga. 
 
Informationen för besökande till värdefulla naturområden om de befintliga naturvärdena och 
deras betydelse intensifieras. 
 
Vid detaljplanering i tätorterna skall tillgången på grönytor beaktas. 
 
Med stöd av 30 § skogsvårdsförordningen rekommenderas att Skogsvårdsstyrelsen samråder 
med kommunen i frågor som berör skötselåtgärder som påverkar värdefulla friluftsmiljöer 
enligt riktlinjekartan. 
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Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Områden av riksintresse, friluftsliv, Länsstyrelsens meddelande 1988:18 
• Turismpolitiskt program för Hylte kommun 
• Bolmen 2000, rapport från projektarbete 
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13. Kulturmiljövård 

Hylte kommun är rik på kulturminnen av olika slag. Många utgör minnen av det äldre jord- 
och skogsbruket och har bevarats genom generationer. 
 
Riksintresse är utpekat för 

 
Ry by:  Skogsby med ett mycket värdefullt, ålderdomligt odlingslandskap 
bestående av naturbetes- och ängsmarker, vilka ännu hävdas traditionellt. De 
kulturbetingade växtsamhällena har sannolikt en mycket lång kontinuitet. Inom 
byn finns vidare förhistoriska gravar och röjningsrösen typiska för regionen samt 
en välbevarad, ålderdomlig bebyggelse representativ för området. 
 
Landeryd: Välbevarad, äldre järnvägsmiljö i stationssamhälle vid mindre järn-
vägspunkt av stor betydelse för regionen. 
 
Jälluntofta kyrkby:  Kyrkby i skogsbygd med välbevarad, traditionell bebyggelse 
typisk för västra Smålands skogsbygder. 
 
Rydöbruk: Industrianläggning med lång historia, etablerad vid en fors i Nissan 
under 1700-talet. Stor, väl sammanhållen och differentierad industri- och 
samhällsmiljö, närmast av brukskaraktär. Rydöbruk är en av de bäst bevarade 
industrimiljöerna i Hallands län. 
 
Ödegärdet, Södra Unnaryd: Ett av de största kvarvarande bokhulten i Unnaryds 
socken med mycket välbevarat område med fossila åkrar, vilka sannolikt 
hävdats i närmare 2000 år fram till nyare tid. 
 
Femsjö kyrkby: Välbevarad kyrkby i skogsbygd med för regionen typiska 
fornlämningar, homogen äldre välbevarad kyrkbybebyggelse typiska för ett 
traditionellt sockencentrum. Omgivande öppet odlingslandskap med ängs- och 
hagmarkspartier. 
 

Övriga områden av intresse är i huvudsak inventerade i kommunens kulturmiljöprogram och 
bevarandeinventeringar för samhällena. Av dessa har nedanstående antagits av kommun-
fullmäktige, och utgör kommunens bevarandeplan: 
 

Kulturmiljöprogrammet (antaget 1991-02-28) 
Hyltebruk (antaget 1995-03-02) 
Torup (antaget 1992-11-26) 
Landeryd (antaget 1994-04-28) 
Rydöbruk (antaget 1992-02-27) 
 

Därutöver utgör flera äldre vägsträckningar viktiga inslag i kulturlandskapet och bör bevaras. 
Det är slingrande grusvägar, ofta s.k. kyrkvägar, som tar sig fram på höjdryggar där det 
fordom var möjligt att färdas torrskodd. Vidare finns ett antal markeringar för den gamla 
riksgränsen i form av stora stenblock och liknande naturformationer. 
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Kommunens ställningstagande 
Hänsyn till kulturmiljön bör bli en generell utgångspunkt i kommunens såväl som invånarnas 
arbete med att utveckla kommunen, bland annat som kulturellt intressant turistmål. Kultur-
miljöerna skyddas mot åtgärder som kan påverka dem negativt.  
 
Kulturmiljöerna måste vara levande och aktiva miljöer där boende och verksamheter i 
förekommande fall skall kunna utvecklas parallellt. Bebyggelsekompletteringar skall ske 
varsamt och med stor hänsyn till områdets värden och den lokala byggnadstraditionen. 
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintressen, se avsnitt 24. 

Rekommendationer 
Varsamhetskraven i 3 kap 10 § Plan- och bygglagen hävdas. Inom utpekade områden med 
stora kulturvärden skall dessutom 12-13 §§ tillämpas. Riksintressen skyddas särskilt i sam-
verkan mellan stat och kommun. Detaljerade bestämmelser för bebyggelse och jord/skogsbruk 
kan aktualiseras i samtliga uppräknade områden. 
 
Information och rådgivning utvecklas då de är de främsta redskapen för bevarande av 
kulturmiljön. Miljöregler/byggnadsråd för komplettering, anpassning av ny bebyggelse och 
underhåll upprättas successivt i samråd mellan fastighetsägare, kommunen och länsmuséet. 
 
I samtliga orters fördjupade översiktsplaner inarbetas successivt upprättade, och efterhand 
kompletterade, bevarandeinventeringar för att efter antagandet utgöra bevarandeplan för 
respektive ort. 
 
Vid detaljplanering inarbetas efterhand utpekade kulturmiljöer och -objekt genom utformning 
av lämpliga planbestämmelser. 
 
Som stöd för definition av vad som avses med lokal byggnadstradition för olika områden 
hänvisas i första hand till kulturmiljöprogrammet och de bevarandeinventeringar, som ligger 
till grund för antagna bevarandeplaner. 
 
Innan ändringsåtgärder som berör utpekade bevarandevärda vägar sker, förutsättes samråd ske 
mellan väghållaren och kommunen. 
 
I enlighet med 30 § skogsvårdsförordningen rekommenderas att Skogsvårdsstyrelsen samråder 
med kommunen i frågor som berör skötselåtgärder som påverkar värdefulla kulturmiljöer 
enligt riktlinjekartan. 
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Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Områden av riksintresse, kulturminnesvård, Länsstyrelsens meddelande 1988:17, 

revidering Länsstyrelsens meddelande1996:14 
• Bygd att bevara, program för kulturmiljövård 1990 
• Fornminnesinventering, Riksantikvarieämbetet 
• Bevarandeplaner i fördjupade översiktsplaner för Hyltebruk, Torup, Landeryd, Rydöbruk 
• Bevarandeinventeringar för övriga orter: Kinnared, Unnaryd 
• Halländska riksgränsen, Bertil Karlsjö i samverkan med Hallands Skogskarlars klubb 
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14. Värdefulla ämnen och material 

De material som är aktuella för Hylte kommuns del är grus, sand och berg. En grusinventering 
från 1994 redovisar förekomst av och fakta om dessa material. Tillgången på brytvärt material 
är god men grusförsörjningsfrågorna behöver belysas i ett mellankommunalt, långsiktigt pers-
pektiv. 
 
Konflikter med grundvattentillgångar samt natur- och kulturmiljöer gör att många av de 
inventerade områdena inte bör exploateras.  
 
Enligt 3 kap 7 § MB skall mark- och vattenområden, som innehåller värdefulla ämnen eller 
material så långt möjligt skyddas mot åtgärder, som kan påtagligt försvåra ett framtida 
utnyttjande av resursen. 

Kommunens ställningstagande 
Grusförekomsterna är en ändlig naturresurs och stor restriktivitet bör därför iakttas vid grus-
exploatering. Möjligheterna till alternativa lösningar undersöks.  
 
Vid tillståndsgivning bör stor hänsyn tas till grundvatten samt natur- och kulturvärden som 
kan beröras. Samtidigt bör åtgärder, som påtagligt kan försvåra ett framtida utnyttjande 
undvikas i anslutning till brytvärda tillgångar. 

Rekommendationer 
Grusförekomster av klass I och II enligt grusinventeringen bör ej exploateras. 
 
Befintliga grustäkter likväl som tillgängligt stenmaterial för krossning bör utnyttjas väl. Åter-
vinning av rivnings- och schaktmassor som ersättning för grus/bergmaterial uppmärksammas 
vid rivningsanmälan enligt PBL och vid deponering.  
 
Vid större exploateringar inom kommunen bör regelmässigt undersökas om överskottsmassor 
uppstår som kan nyttjas för andra projekt. 
 
Vid prövning av nya täkttillstånd bör av ansökan framgå vilka alternativa lösningar av behovet 
som övervägts och motiven till att den valda platsen är den bästa. 
 
Täkter skall alltid prövas noggrant ur landskapssynpunkt och särskild uppmärksamhet ägnas 
åt efterbehandling vid täktens upphörande. Samråd förutsättes därvid alltid ske med 
kommunen.  
 
Vid lokaliseringsprövning av andra verksamheter i eller i omedelbar anslutning till brytvärda 
tillgångar, där inga andra restriktioner gäller, avser kommunen samråda med länsstyrelsen. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Inventering av naturgrus och krossberg i Hallands län, Länsstyrelsens meddelande 1994:23 
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Förvärvsarbetande 1998 
 
 Andel (%) av alla i resp ålder 
 Män Kvinnor Totalt 
Kommunen 
20-24 år 77 65 71 
25-44 år 89 78 84 
45-64 år 81 74 78 
20-64 år 85 75 80 
Länet 
20-24 år 61 55 58 
25-44 år 83 76 80 
45-64 år 78 73 75 
20-64 år 79 73 76 
Riket 
20-24 år 57 53 55 
25-44 år 80 74 77 
45-64 år 75 72 74 
20-64 år 75 71 73 
 
 
Pendling efter kommun 
 
  Utpendling Inpendling 
Kommun  till från Nettopendling 
Gislaved  350 197   -153 
Halmstad  291 378    +87 
Ljungby    71   67      -4 
Falkenberg    66 134    +68 
Värnamo    54     6     -48  
 
Hallands län  378 535  +157 
Totalt  965 861   -104 
 
 
Pendling efter ålder 1997 
   
Åldersklass  Utpendling Inpendling Nettopendling 
16-19 år    23   20     -3 
20-24 år    90   79   -11 
25-34 år  218 221    +3 
35-44 år  210 200   -10 
45-54 år  202 209    +7 
55-59 år    76   61   -15 
60-64 år    37   38    +1 
65- w år    18     6   -12 
Summa  874 834   -40 
 
 
Pendling efter näringsgren 1997 
 
Näringsgren   Utpendling Inpendling Nettopendling 
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske          41     14     -27 
Utvinn. av mineral, tillverkningsindustri   293   416   +123 
Parti o detaljhandel, magasinering    156     82     -74 
Byggverksamhet m.m.      66     55     -11 
Kreditinstitut, fastighetsförv. m.m.      52     17     -35 
Forskning o utveckl, utbildning      51     45       -6 
Hälso o sjukvård, soc tjänst, veter, tjänst   147   149      +2 
Övrigt och okänt       68     56     -12 
Summa     874   834     -40 
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15. Näringsliv 

Hylte kommun är en industrikommun med en stor andel småindustrier. Skogsnäringen 
innefattande skogsbruk, transporter, sågverk samt massa- och pappersindustrier är av stor 
betydelse i kommunen. Beroendet av skogskonjunkturen är således stort, men även av att 
skogsföretagen tekniskt och miljömässigt ligger väl framme.  
 
Näringslivets struktur bör, för att minska kommunens känslighet för skogskonjunkturen, 
generellt breddas och en större mångfald eftersträvas, speciellt inom tjänste- och service-
sektorn. Idag är cirka 50 % av arbetskraften i Hylte sysselsatta inom tillverkningsindustrin och 
knappt 45 % inom offentlig förvaltning och tjänstesektorn. För Halland (riket) gäller 20 % 
(20) respektive 60 % (70). Underskottet av kvinnor bland den yngre yrkesaktiva befolkningen 
beror sannolikt till stor del på bristen på lämpliga arbetstillfällen för dessa. 
 
Turismen är ett exempel på en näringsgren inom främst tjänstesektorn, som kan bidra till att 
antalet arbetstillfällen på sikt ökar.  
 
Beträffande platser för utveckling av turistservice, se avsnitt 12. Rekreation. 
 
En viktig lokaliseringsfaktor för nya företag eller verksamheter är den lokala och regionala 
livsmiljön i vid bemärkelse, d.v.s. utbudet av utbildning, kultur, kommersiell service, sjukvård 
och friluftsliv. Här ingår också miljö- och naturförhållanden och attraktiva kulturella särdrag. 
 
De stora kommunikationslederna genom kommunen, främst riksväg 26 och järnvägen 
Halmstad-Nässjö är väsentliga för näringslivets utveckling. De kan även ha ett värde som 
annonslägen för att profilera kommunen och de företag som etablerar sig på verksamhets-
områden invid dessa leder. 
 
Som underlag för utveckling av mark för verksamheter har en industrimarksutredning 
utarbetats 1996. Enligt denna skall i Hyltebruk, Torup och Unnaryd finnas omedelbart 
byggbar mark. För Hyltebruks del innebär detta att kommunägd mark inom S:a Ekeryd, S:a 
industriområdet och kanalbanken skall ha denna status. I Landeryd, Kinnared och Rydöbruk 
skall mark finnas detaljplanelagd, men behöver ej vara iordningställd. 
 
För flera befintliga företag är marktillgången begränsad för eventuell expansion. Detta kräver 
extra uppmärksamhet vid kommunal planering. 
 
Både ut- och inpendlingen är relativt omfattande. Det understryker att näringslivsfrågorna är 
en mellankommunal angelägenhet. Det som händer i näringslivet i våra grannkommuner kan 
påverka sysselsättningen i Hylte kommun lika mycket som i den aktuella kommunen. De nya 
former för stöd och bidrag är också av den arten att vidgade kontaktnät och regional 
samverkan skapar bättre möjligheter. 
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Kommunens ställningstagande 
Andelen kvalificerade arbetstillfällen bör ökas. Turistnäringen är en viktig sektor som bör 
utvecklas. 
 
Kommunen skall verka för att den lokala livsmiljön i vid bemärkelse skall utvecklas på ett 
positivt sätt. 

 

 
Industrimarksutredningen från 1996 utgör grund för industrimarksplaneringen. En komplet-
tering av utredningen bör göras för att bättre belysa miljö- och störningsfrågor som underlag 
för miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplanearbete. 
 
Med industrimarksutredningen som grund och med utnyttjande av kommunens planmonopol 
skall kommunen bedriva en aktiv markpolitik och styra industribebyggelsens utveckling.   
 
Goda kontakter med företagen och deras intresseorganisationer vidmakthålls för att bl.a. i god 
tid kunna sörja för att mark för expansion skall kunna erbjudas. 
 
Utvecklingen av kommunikationslederna genom kommunen bevakas bl. a. som ett led i att 
kunna erbjuda näringslivet de bästa förutsättningarna för etablering och expansion. 
 
Familjeföretagen inom jord- och skogsbruket bör kunna utvecklas och drivas även i framtiden, 
ofta i kombination med annan sysselsättning. 
 
Samverkan med grannkommuner och andra näringslivsaktörer i närregionen skall utvecklas 
för att marknadsföra den gemensamma arbetsmarknaden. 
 

Rekommendationer 
I Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Landeryd, Kinnared och Rydöbruk bör alltid industrimark med 
antagen detaljplan och erforderliga miljökonsekvensbeskrivningar finnas tillgänglig. 
Företagens önskemål om trafik- och annonslägen uppmärksammas. Hänsyn tas därvid till 
landskapsbilden och trafiksäkerheten. I Hyltebruk, Torup och Unnaryd bör mark dessutom 
finnas iordningställd så att den med kort varsel kan tas i anspråk för verksamheter. 
 
Planering och anordnande av anläggningar för turistservice, rekreation och friluftsliv bör ske 
på ett sådant sätt att natur, kultur m. fl. allmänna intressen inte påverkas negativt. 
 
Jord- och skogsbruksföretagens behov av kombinationssysselsättning beaktas, främst vid 
utformning av kommunikationer och service. 
 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Tillgänglig industrimark i Hylte kommun, 1996-08-01 
• Bättre plats för arbete, Boverkets allmänna råd 1995:5 
• Förslag till näringslivsprogram 2000, Hylte kommun 
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Folkmängdsutvecklingen i Hylte kommun 1990-2001 
(Källa: SCB Demopak 1990-1999) 
 
  Folkmängd  
År  den 31/12 Förändring 
1990  11.143 
1991  11.110    -33 
1992  11.104      -6 
1993  11.071    -33 
1994  11.180 +109 
1995  10.963  -217 
1996  10.869    -94 
1997  10.673  -196 
1998  10.559  -114 
1999  10.485    -74 
2000  10.479      -6 
2001  10.496   +17 
 
Åldersstruktur i Hylte kommun 1999-12-31 (Källa: SCB Demopak 1999) 
 
Ålders- Hylte  Halland Riket 
klass Antal %-andel %-andel %-andel 
  0-  3 år      385   3,7   4,3   4,1 
  4-  6 år      431   4,1   4,1   3,8 
  7-  9 år      503   4,8   4,6   4,3 
10-12 år      462   4,4   4,2   3,9 
13-15 år      427   4,1    3,9   3,6 
16-20 år      604   5,8   5,9   5,7 
21-24 år      392   3,7   4,3   4,7 
25-44 år   2.594 24,7 26,1 27,5 
45-64 år   2.510 23,9 25,3 25,2 
65-79 år   1.538 14,7 12,5 12,5 
80- w år      639   6,1   4,9   4,9 
Summa 10.485 
Medelålder    41,4 år  40,0 år 40,2 år 
Medianålder    40,0 år  38,5 år 38,3 år 
 
Utveckling av Hylte kommuns åldersstruktur 1990-1999 
(Källa: SCB Årsbok för Sveriges kommuner 1990-1999) 
 
 Andelar av totalfolkmängden efter åldersklasser 
 0- 7- 20- 65- 
År 6 år 19 år 64 år   w år 
1990   9%  16%  54%   21% 
1991 10%  16%  53%   19% 
1992 10%  16%  53%   22% 
1993 10%  16%  53%   22% 
1994 10%  17%  52%   21% 
1995 10%  16%  52%   21% 
1996 10%  17%  52%   21% 
1997   9%  18%  53%   21% 
1998   8%  18%  53%   21% 
1999   8%  16%  54%   21% 
 
Nettoflyttning efter åldersgrupper 1996-1999 (Källa: SCB Avipak) 
 
 Nettoflyttning   Summa 
Åldersklass 1996 1997 1998 1999 1996-1999 
  0-   9 år  17  -48  -10  21   -20 
10-19 år -16  -42  -16    2   -72 
20-29 år -46  -33  -35 -14 -128 
30-39 år   -7     5     2 -11   -11 
40-64 år -13  -24     9    6   -22 
65- w år   -3      1    -5  -21   -28 
Summa -68    -141  -55 -17 -281 
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16. Boende 

A. Befolkning 
Två faktorer har en avgörande betydelse för efterfrågan på bostäder: förändringar i folkmängd 
och befolkningssammansättning respektive den rådande ekonomiska konjunkturen. En 
förändring av befolkningen i yngre yrkesaktiv ålder innebär större variation i efterfrågan än 
om övriga åldersgrupper förändras. I en lågkonjunktur är det färre som satsar på ett nytt 
boende och många yngre bor kvar hemma längre. I en högkonjunktur blir rörligheten större 
och efterfrågan stiger. 
 
Det som varit utmärkande för Hylte kommun under en följd av år är en minskning av befolk-
ningen.  Under perioden 1990 till 1999 minskade folkmängden med 658 invånare eller med i 
genomsnitt 73 invånare per år. Utvecklingen under 1994 avvek från övriga år, vilket torde 
främst bero på en hög inflyttning av flyktingar från Balkan under detta år. Under perioden 
1980-2000 minskade folkmängden under 15 och ökade under 5 av åren. Under 2001 bröts den 
negativa trenden och befolkningen ökade med 17 invånare. 
 
Hylte har jämfört med länet och riket en hög andel äldre. Andelen som är 65 år och äldre är 
20,8 % i Hylte medan motsvarande andelar i länet och riket är 17,4 %. Medianåldern i Hylte 
är ca 1,5 år högre än i länet och i riket. Andelen barn 0-3 är lägre än i länet och riket mean 
andelen barn 4-15 är högre. Åldersgruppen 25-64 år utgör 49 % av befolkningen i Hylte 
kommun. Motsvarande andel är 51% i länet och 53% i riket. Under perioden 1997-2000 har 
antalet invånare som är 80 år eller äldre ökat från 647 st till 689 st, d.v.s. med 42 personer. 
Ålderstrukturen i övrigt i kommunen har varit stabil under 1990-talet och andelarna i de olika 
åldersklasserna är i stort sett desamma år 1999 som år 1990. 
 
Under perioden 1996-1999 blev kommunens flyttningsunderskott 281 personer. Flyttnings-
underskottet var störst i åldersgruppen 20-29 år med -128 personer. Denna åldersgrupp 
svarade för 46% av kommunens flyttningsunderskott under perioden 1996-1999. Flyttnings-
underskottet var störst under 1997. Det har därefter successivt minskat och var år 1999 endast 
17 personer. År 1999 blev kommunens flyttningsnetto -88 personer mot övriga Hallands län 
och +71 personer mot övriga Sverige. Det är således huvudsakligen till grannkommunerna i 
Halland som Hylte förlorar invånare. Samtidigt kan konstateras att Hylte kommun har ett stort 
positivt pendlingsnetto mot Halmstads och Falkenbergs kommuner. 
 
Att bryta denna trend och få en balans i befolkningsutvecklingen låter sig inte göras med 
enbart kommunala åtgärder, men det ankommer på kommunen att i görligaste mån skapa 
förutsättningar för att utvecklas i den riktning som fastlagda målsättningar anger. Vad 
kommunen kan göra är främst att skapa  förutsättningar för en god livsmiljö i form av attrak-
tiva bostäder, möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid, en hög servicenivå, möjlighet till 
utbildning samt en satsning på den fysiska miljön. Under år 2000 påbörjades därför ett 
visionsarbete i kommunen för att markera att den negativa befolkningstrenden måste brytas, 
för att skapa framtidstro bland kommunens invånare. Vision Hylte fokuserar sig på sex 
områden, fritid, företag, kommunal service, kultur, skola och turism. 
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Arbetslösheten i Hylte kommun är förhållandevis låg. Utvecklingen inom industrisektorn är 
positiv. Dessa två fakta bör bidra till att senare års befolkningsutveckling vänder. 
Medvetenheten om att åtgärder krävs för att höja attraktionskraften i kommunen gör att 
förutsättningar även  finns för en positiv trend på lite längre sikt. Avgörande för att det skall 
inträffa är dock att arbetsmarknaden utvecklas så att antalet kvalificerade arbetstillfällen, 
speciellt för kvinnor, ökar och den kommunala ekonomin därmed utvecklas positivt samt att 
åldersklasserna som står för barnafödandet inte minskar ytterligare. 
 
 
 
 
Befolkningsprognos 
 
Prognosalternativ   Folkmängd 
    2010 2020 
1. Motsvarande utveckling som under 1990-talet    9.900   9.400 
2. 0-tillväxt    10.500 10.500 
3. Försiktig optimism   11.300 12.000 
 
 
Prognos efter olika åldersklasser 
 
 
Ålders- Folkmängd 2010  Folkmängd 2020  
klass Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 
 0 -  6 år    690      750      800    660      750      850 
 7- 19 år 1.485   1.580   1.700 1.315   1.470   1.750 
20-64 år 5.450   5.820   6.215 5.170   5.780   6.600 
65 -w år 2.275   2.350   2.585 2.255   2.500   2.800 
Summa 9.900 10.500 11.300 9.400 10.500 12.000 
 
 
 
Förändring efter åldersklass och prognosalternativ jämfört med 1999 års folkmängd 
 
Ålders- Folkmängd 2010  Folkmängd 2020 
klass Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 Alt 3 
 0-   6 år -126    -66   -16    -156   -66     +34 
 7- 19 år -401  -306 -186    -571 -416    -136 
20-64 år -156 +214 +609    -436 +174    +994 
65- w år + 98 +173 +408     +78 +323    +623 
Summa -585   +15 +815 -1.085   +15 +1.515 
 
 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   61 

 

 Kapitel 3: Allmänna intressen 
 
Här intill redovisas tre prognosalternativ för folkmängdsutvecklingen i Hylte kommun 1999-
2020.  Det första prognosalternativet innebär en folkmängdsutveckling som motsvarar den 
faktiska utvecklingen under 1990-talet medan det andra prognosalternativet bygger på en 0-
tillväxt och det tredje på en försiktig optimism. För en nolltillväxt krävs att flyttningsöver-
skottet i genomsnitt blir 60-70 personer per år och för det tredje alternativet krävs ett 
flyttningsöverskott på 125-150 personer i genomsnitt per år. Dessa siffror grundar sig på ett 
oförändrat förhållande mellan födda och döda. 
 
Det summerade fruktsamhetstalet för Sverige är för närvarande 1,5. Statistiska Centralbyrån 
tror på en relativt snabb återhämtning av fruktsamheten under de närmast kommande åren, 
vilket eventuellt kan innebära en förbättring av födelseunderskottet i Hylte. 
 
För att åstadkomma en mer kraftfull folkmängdsökning med låt säga 5000 invånare under 20-
årsperioden krävs ett flyttningsöverskott på i storleksordningen 300 personer per år. Som 
jämförelse kan nämnas att Halmstads kommun f.n har ett flyttningsöverskott på 400-500 
personer. 

B. Bostäder 
Bl.a. på grund av 1990-talets befolkningsminskning i kommunen står ett relativt stort antal 
lägenheter tomma. Undantag utgör Unnaryds samhälle, där sysselsättningen haft en sådan 
positiv utveckling att snarast en brist på bostäder kan befaras. I Hyltebruk har uthyrning av ett 
samlat område för Migrationsverkets behov inneburit en minskning av de tomma lägenheterna 
under senare tid. Även  rivning av bostäder har bidragit till minskningen. Åtgärder bör 
fortsätta på olika orter för att få balans i bostadsbeståndet.  Möjligheterna att skapa nya 
attraktiva bostäder bör noga övervägas. Förutom  att bygga på rena landsbygden bör i flera 
orter finnas bättre möjligheter än idag, att finna en attraktiv bostad. Det gäller dels de orter där 
en god arbetsmarknad kan förväntas, dels orter som har goda pendlingsmöjligheter till 
arbetsplatser utanför kommunen. Möjligheter att bygga ett eget hus i fria och vackra lägen 
med stora tomter kan vara intressant. Även ett ”lantligt boende” bör kunna erbjudas i 
tätorterna. 
 
I prognosalternativ 3: ”försiktig optimism” bedöms ett behov av nya lägenheter till 700-800 
stycken fram till år 2020. I översiktsplanen redovisade utbyggnadsområden motsvarar 
uppemot 1000 nya lägenheter. Nya, attraktiva, områden kan ändock behöva utpekas i 
kommande översiktsplanearbeten dels för att skapa önskvärd hög boendekvalitet dels för att 
kunna få en lämplig fördelning mellan kommunens olika orter. 
 

Kommunens ställningstagande 
God tillgång till moderna bostäder i hela kommunen är ett övergripande mål. Ej attraktiva 
boendemiljöer skall efterhand förbättras och vid allt nytillskott av bostäder skall boendemiljön 
och bostadsutformningen grunda sig på en stor attraktionsförmåga och tillgodoseende av de 
bostadssökandes önskemål.  
 
Orter med långsiktigt god arbetsmarknad eller goda pendlingsförhållanden skall i första hand 
planeras för tillkommande attraktiv bostadsbebyggelse. 
 
Bosättning på landsbygden stöds generellt av kommunen. Det är kommunalekonomiskt 
positivt att områden med god samhällelig service och bra vägar utnyttjas väl.  
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För äldre bostadshus i lägen, som inte är attraktiva för åretruntboende på landsbygden,  
eftersträvas att de nyttjas för fritidsändamål.  
 

Rekommendationer 
Erforderliga planeringsåtgärder prioriteras för att stödja de åtgärder som erfordras för att få en 
balanserad bostadsmarknad. 
 
För att en offensiv marknadsföring av kommunen som bostadsort skall kunna inledas bör 
planering av attraktiva bostadsområden ske på de orter som har bäst förutsättningar. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Kommunfakta, årliga faktablad från Statistiska Centralbyrån SCB 
• Demografisk analys för Hylte kommun 2000, Lars Johansson 
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17. Service 

Med service menas all service som behövs för ett bra boende, d.v.s. både kommersiell och 
offentlig service. 
 
Eftersom större köpcentra finns utanför kommunen men inom rimligt reseavstånd är kon-
kurrensen stor för den kommersiella servicen i Hylte. Åtgärder behövs därför för att öka 
konkurrenskraften för denna. Ett starkt service-/köpcentrum bör finnas och det är naturligt att 
det är Hyltebruk, som kommuncentrum, som har denna position. Samtidigt måste dock 
närservicen både i de mindre tätorterna och för landsbygden vidmakthållas. Här bör finnas 
möjligheter till en bättre samverkan mellan olika aktörer, privata som offentliga, och att 
utnyttja mobila lösningar. Den omstrukturering som äger rum inom både statliga och privata 
serviceorgan såsom post, banker, apotek etc., behöver inte enbart vara till nackdel, utan kan ge 
lokala serviceentreprenörer möjlighet till ett större utbud. 
 
Utbildningsmöjligheterna måste utvecklas för att i högre utsträckning få de unga att stanna i 
kommunen. Goda möjligheter till utbildning är  ett viktigt konkurrensmedel för att locka nya 
företag och boende till kommunen.   Hylte kommun planerar att starta ett Lärcentrum och 
förbereder en etablering av ett sådant. Lärcentrum är även en viktig punkt i länets tillväxtavtal. 
Tanken är att Lärcentrum skall innehålla uppdragsutbildning, möjlighet att läsa 
högskolekurser på distans, Datortek samt en viss service till kommunens näringsliv. 
 
Beträffande övrig offentlig service är det en mycket viktig konkurrensfråga att kunna erbjuda 
en både kvantitativt och kvalitativt hög nivå på exempelvis barnomsorg och skola. Äldreom-
sorgen behöver en omfattande mobil, decentraliserad verksamhet för att möta ett fortsatt 
kvarboende på landsbygden och i mindre orter. 

Kommunens ställningstagande 
Hyltebruk skall utvecklas till ett starkt service-/köpcentrum för kommunen. 
 
Kommunen skall initiera och uppmuntra samverkan mellan olika aktörer för att bibehålla och 
förstärka servicen i övriga tätorter och på landsbygden. 
 
Kommmunen skall stimulera utbildningen, speciellt avseende distansutbildning på 
högskolenivå samt kompetensutveckling inom näringslivet. 
 
Inom ramen för ”Vision Hylte” skall den kommunala servicen  hålla en  hög nivå för att vara 
attraktiv vid   utveckling av befintliga företag och lokalisering av nya. 

Rekommendationer 
 
Vid planering av nyetablering eller förändringar av befintlig bostadsbebyggelse skall en 
integrering och samordning med lokal samhällsservice ske, så att bostäderna blir tillgängliga 
för olika boendekategorier och boendet får en hög kvalitet.  
 
Tillräckliga mark- och lokalytor för serviceverksamheter reserveras i attraktiva lägen. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   64 

 

Kapitel 3: Allmänna intressen 
 

 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   65 

 

 Kapitel 3: Allmänna intressen 

18. Energi 

På energiområdet finns några större ledningar som passerar genom kommunen. Det är dels en 
400 kV kraftledning i kommunens västra del, dels ett stråk för gasledning ungefär parallellt 
med Nissastigen. Gasledningen finns i den västra delen fram till Hyltebruk men är planerad 
för den vidare sträckningen österut. Regler har fastlagts för planering och bebyggelseprövning 
i närheten av de befintliga ledningsstråken och de har ett gott skydd i lagstiftningen. 
Gasledningen byggs med en zonklassificering. För de olika zonerna gäller speciella regler för 
byggande m.m. enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter. 
 
Riksintresse har utpekats  för planerad sträckning: 
 
Gasledningsstråk, väster Hyltebruk - kommungränsen i nordost. 
Samtliga  större (> 40 kV) luftledningsstråk för el är av större betydelse enligt 3 kap 8 § MB 
och erforderlig hänsyn skall tas vid planering och bebyggelseprövning. 
 
Fjärrvärmenät finns i Hyltebruks och Unnaryds centrala delar. 
 
Gasol i ett lokalt ledningsnät har etablerats i Unnaryd inom det norra industriområdet.  
Pellets utgör bränsle i fjärrvärmenätet för Unnaryd. 
 
Vattenkraftverk av betydelse finns sydväst om Hyltebruk. Därutöver finns ett antal mindre 
kraftverk i Yaberg, Glassbo, Kinnared, Åhylte, Höljeryd, Nyebro, Gustavsberg och Fröslida. 
 
Industriproduktion med möjlighet till produktion av energi finns främst inom Stora Enso 
Hylte AB. Värmeenergi leveras därifrån till kommunens fjärrvärmenät i Hyltebruk. Därutöver 
har flera industrier såsom gjuterier och verkstadsföretag en viss överproduktion, som behöver 
kylas bort. 
 
Med hänsyn till kommunens stora tillgångar på biobränsle är det naturligt att sträva efter en 
utökad och effektivare användning av biobränsle som energikälla. Ett utökat samarbete med 
kraftproducerande industri och en tillräckligt tät bebyggelse är därvid förutsättningar för 
effektivitetskravet. 
 
Även andra förnyelsebara energikällor bör vara intressanta såsom solenergi, jord-, berg- och 
sjövärme samt vindkraftverk i form av gårdsverk. 

Kommunens ställningstagande 
Kommunens energiplan skall utgöra grunden för beslut inom området. 
 
Andelen förnyelsebar energi skall öka. 
 
Samarbete med energiproducenter i kommunen skall ske för effektiv utnyttjande av eventuell 
överskottsenergi. 
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintresset, se avsnitt 24. 
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Rekommendationer 
Planering av nya bostäder eller verksamheter bör ske så att förnyelsebar energi kan nyttjas. 
Där så är möjligt bör gemensamma lösningar nyttjas (fjärrvärme). 
 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Kraftledningar och transformatorstationer 1994 Hallands län, Svenska Kraftnät 
• Kraftledningar i fysisk planering, PBL/NRL underlag nr 27 
• Naturgas, Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter och allmänna råd 
• Koncessionsansökan och övriga arbetshandlingar avseende planerad naturgasledning från 

Hyltebruk till Gislaved och Värnamo, Sydgas 2000 
• Energiplan för Hylte kommun 
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19. Kommunikationer 

Rörligheten hos personer och gods har ökat starkt under hela nittonhundratalet. Rörligheten 
väntas fortsätta att öka. Den ökade rörligheten har hittills gett betydande välfärdsvinster för 
stora grupper i samhället men medför också problem. Det är i första hand biltrafiken som har 
orsakat miljöproblem. 
 
Hylte kommun är belägen inom en region där arbetsmarknaden är stor, från kusten i väster 
längs Nissadalen och en bra bit in i Småland, Gislaved, Värnamo och Ljungby. Det sker 
således en stor pendling både ut från och in i kommunen. Längs Nissadalen är möjligheterna 
till kollektivt resande goda medan kontakterna mot Falkenberg respektive Ljungby/Värnamo 
är betydligt sämre. 
 
Företagen i kommunen tillverkar ofta produkter, som levereras till platser utanför kommunen. 
Råvaror kommer likaså ofta från platser utanför kommunen, varför trafikarbetet till och från 
företagen är betydande. 
 
Kommunens attraktionsvärde som turistmål betyder också mycket för trafikmängderna på våra 
vägar. 
 
Med den struktur som kommunen har är det svårt att, utan alltför långtgående restriktioner för 
den enskilde, minska trafikarbetet, även om det vore önskvärt ur miljösynvinkel. Kommunen 
arbetar dock konstruktivt med att tillsammans med bl.a. länstrafiken utveckla kollektiv-
trafiken. Utbyggnad av tele- och datanät skapar bättre möjligheter för distansarbete. I ett antal 
projekt vidtas och planeras för åtgärder, som skall gynna cykelanvändningen (Storgatan-
projektet i Hyltebruk, gc-väg mellan Rydöbruk och Hyltebruk m.m.). 
 
Förbättringar sker efterhand på det allmänna vägnätet, för riksväg 26 (Nissastigen) finns en 
målstandard på 13-metersväg i hela dess sträckning genom kommunen. Förändringar i dess 
sträckning kan bli aktuell nära gränsen mot Gislaveds kommun för förbifart av Skeppshult-
Smålandsstenar. Ändring föreslås också för länsväg 150 genom Torup, vilken bör genomföras 
snarast med tanke på både trafiksäkerhet och risker vid Torups vattentäkt. 
 
I det mer lokala vägnätet finns förändringar redovisade i den fördjupade översiktsplanen för 
Hyltebruk, Femsjövägens förbifart i söder med anslutning till Södra Infarten. 
 
GC-vägar finns i begränsad omfattning, främst i Hyltebruks och Torups samhällen. 
 
Inom kommunen finns ett antal gamla vägsträckningar, både allmänna och enskilda vägar, 
som har ett kulturhistoriskt intresse. Det är grusvägar, ofta s.k. kyrkvägar, som slingrar sig 
genom skogen på de höjdsträckningar där det fordom gick att ta sig fram torrskodd. Ett 
bevarande av dessa är önskvärt. 
 
Kommunfullmäktige har 1998-01-22 antagit ett förslag till trafiksäkerhetsprogram för Hylte 
kommun. Programmet föreslår ett antal aktiviteter och åtgärder i syfte att förbättra 
trafiksäkerheten med mål att på sikt nå den s.k. nollvisionen, inga dödade eller svårt skadade i 
trafiken. 
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Halmstad-Nässjö-järnvägen har stor betydelse för såväl person- som godstransporter. 
Eftersom den i huvudsak är parallell med Nissastigen och passerar genom flertalet viktiga 
orter längs Nissadalen borde den kunna vara ett gott alternativ för pendlingstrafik och därmed 
kunna bidra till minskad biltrafik och en renare miljö. Järnvägen har på väsentliga sträckor 
rustats upp och givits en bärighet som innebär god godskapacitet främst mot Halmstad. En 
studie har gjorts av möjligheter att knyta samman Hyltebruk med Landeryd och därmed få 
Halmstad-Nässjöjärnvägen att passera genom Hyltebruk. Alternativa sträckningar för 
järnvägen har studerats, men dessa kräver närmare utredning för att kunna komma till 
utförande. 
 
För kontakter österut, med området bortanför sjön Bolmen, finns förutom vägförbindelser 
även en vägfärja mellan Sunnaryd (Gislaveds kommun) och Bolmsö (Ljungby kommun), som 
är viktig att slå vakt om. 
 
Telekommunikationerna har på senare år utvecklats, främst inom mobilteleområdet och på 
datasidan. Det innebär att ett antal telemaster börjat växa upp med ibland tveksamma effekter 
i landskapsbilden. Vidare innebär det en större frihet och möjlighet att i det framväxande 
tjänstesamhället bo och arbeta på platser där väg- och kollektivtransporter är begränsade. 
Täckningsgraden är dock oacceptabel i kommunens yttre delar. Samma är förhållandet med 
mottagningskvaliten för TV som inom vissa områden behöver förbättras. 
 
Inom den mer traditionella telekommunikationssidan finns det en högkapacitetslinje genom 
kommunen som är av stor betydelse. Linjen går från Halmstad till Smålandsstenar via 
Hyltebruk och Landeryd. 
 
Riksintressen på kommunikationssidan finns utpekat för 
 

Riksväg 26 (Nissastigen)  
Järnvägen Halmstad-Nässjö 

Kommunens ställningstagande 
En fortsatt och snabb upprustning av riksväg 26 genom kommunen bör ske. Vid ombyggnad 
för förbifart av Skeppshult-Smålandsstenar förordas en västlig sträckning. Den föreslagna om-
läggningen av länsväg 150 norr om Torups samhälle bör ske utan dröjsmål. Samverkan med 
berörda kommuner för att utveckla Nissastigen skall fortsätta. 
 
GC-vägar bör byggas i och mellan samhällena där trafiksäkerhetsproblem konstateras samt för 
att komplettera mindre vägar för att leda de oskyddade trafikanterna på ett säkert sätt från 
samhällena till tätortsnära rekreationsområden 
 
Kulturhistoriskt intressanta vägsträckningar skall i möjligaste mån bevaras oförändrade. 
 
Fortsatt utredning om en dragning av Halmstad-Nässjöjärnvägen via Hyltebruk bör ske. 
 
Kommunen skall arbeta för att Halmstad-Nässjö-järnvägen utvecklas till en bra pendlings-
järnväg inom Nissadalen och en interregional kommunikation. Fortsatta bärighetsåtgärder bör 
utföras och på sikt är en elektrifiering, bl.a. ur miljösynpunkt, önskvärd.  
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Kommunen skall arbeta för att pendlingsmöjligheterna mot Falkenberg respektive 
Ljungby/Värnamo förbättras. 
 
Arbetet med trafiksäkerhetsfrågor skall bedrivas i enlighet med det antagna trafiksäkerhets-
programmets intentioner. 
 
Mobilteleoperatörerna skall påverkas att dels förbättra täckningen med sina respektive nät 
inom hela kommunen dels att samverka vid etablering av nya master. 
 
Beträffande kommunens ställningstagande till riksintressena, se avsnitt 24.  

Rekommendationer 
Exploateringsåtgärder och liknande i anslutning till befintliga allmänna vägar och föreslagna 
nya sträckningar samt större enskilda vägar bör utföras så att vägintresset inte påverkas 
negativt. 
 
En cykelvägsplan upprättas som underlag för utbyggnad av cykelvägar. 
 
Innan ändringsåtgärder som berör utpekade bevarandevärda vägar sker, förutsättes samråd ske 
mellan väghållaren och kommunen. 
 
Skyltning av bevarandevärda vägar bör utföras för att öka intresset för dessa bland både all-
mänhet och väghållare. 
 
För bättre kollektivtrafik dels med Falkenberg respektive Ljungby/Värnamo dels mellan orter-
na inom Hylte kommun bör försök med anropsstyrd lokaltrafik genomföras. 
 
Åtgärder, som motverkar en framtida ny sträckning av Halmstad-Nässjö-järnvägen via Hylte-
bruk bör undvikas. 
 
Vid åtgärder i vägtrafiknätet bör trafiksäkerheten prioriteras. 
 
Vid bedömning av master avvaktas länsstyrelsens prövning enligt 12 kap 6 § MB innan bygg-
lov beviljas. Frågan om samverkan mellan nätoperatörer bör alltid prövas. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Förteckning bevarandevärda grusvägar, Hembygdskretsens inventering hösten 1998 
• Trafiksäkerhetsprogram för Hylte kommun, Trafiknämnden oktober 1997 
• Järnvägsutredning, examensarbete vid CTH 1998 
• Bulller- och vibrationer från spårbunden linjetrafik, Banverkets och Naturvårdsverkets 

policy (BVPO 724.001) 
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20. Avfall 

Borabo utgör kommunens deponeringsplats för avfall. Här deponeras avfall som ej är 
återvinningsbart samt aska från pappersbruket. Som yttäckning utnyttjas slam från 
kommunens reningsverk. Hushållsavfall körs till Halmstad. Borabo är planerad för att kunna 
utnyttjas i åtminstone 30 år till. Återvinningsmaterial såsom glas, papper, förpackningar m.m. 
tas om hand, förutom vid Borabotippen även vid återvinningsstationer, utplacerade i 
kommunens tätorter. 
 
Äldre, nedlagda deponeringsplatser finns på flera platser i kommunen, se avsnitt 23, Områden 
med särskilda miljöproblem. 
 
Mycket av sådant material som tidigare deponerades tas nu om hand för återvinning, återan-
vändning eller kompostering. Denna kretsloppsanpassning av avfallshanteringen bör utvecklas 
vilket bl.a. innebär att kraven vid rivning, schaktning och annan materialhantering bör ställas 
höga. 

Kommunens ställningstagande 
All avfallshantering i kommunen skall vara kretsloppsinriktad. 

Rekommendationer 
Återvinning av rivnings- och schaktmassor skall uppmärksammas vid rivningsanmälan enligt 
PBL och vid deponering. 
 
Komposterbart material, slam och aska bör utnyttjas för biologisk produktion. 
 
Taxor för avfallshantering bör konstrueras så att de gynnar återvinning och återanvändning. 
 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Koncessionsbeslut med underlag för Borabotippen, Tekniska förvaltningen 
• Riktlinjer för rivningsplaner, stiftelsen REFORSK FoU 140, oktober 1996 
• Avfallsplan för Hylte kommun, Tekniska förvaltningen 
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21.Totalförsvaret 

Några militära mål eller anläggningar av betydelse finns ej i kommunen. Ett område vid sjön 
Fjällen är dock utpekat som militärskyddsområde. Därutöver kan broar med stor bärighet vara 
av intresse att speciellt skydda och hänsyn till detta bör tas vid lokalisering av bebyggelse 
m.m. 
 
Civilförsvarsmässigt är det väsentligt att försörjningen av el, värmeförsörjning, vatten och 
livsmedel fungerar under exceptionella förhållanden. Arbete pågår med genomförande av 
detta. 

Kommunens ställningstagande 
Åtgärder som motverkar totalförsvarets intressen bör undvikas. 
 
Kommunens beredskap för försörjningen av el, värmeförsörjning, vatten och livsmedel under 
exceptionella förhållanden skall vara hög. 

Rekommendationer 
Samråd bör ske med länsstyrelsens försvarsenhet i ärenden, som berör fysiska förhållanden 
inom eller i anslutning till områden eller platser med försvarsintressen. 
 
Pågående arbete med översyn av den kommunaltekniska beredskapen fortsätter och bör resul-
tera i en ny beredskapsplan för de kommunala förvaltningarna. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Ledningsplan för Hylte kommun vid särskild händelse i kommunen i fred och vid höjd 

beredskap, Räddningstjänsten 
• Informationsplan för Hylte kommun vid särskild händelse i kommunen i fred och vid höjd 

beredskap, Räddningstjänsten 
• Beredskapsmål och beredskapsinriktning för Hylte kommun vid särskild händelse i 

kommunen i fred och vid höjd beredskap, Räddningstjänsten 
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22. Tillgänglighet 

Tillgänglighet i vid bemärkelse kan betraktas som ett allmänt intresse. Det kan inrymma så 
vitt skilda frågeställningar som möjligheter till att förflytta sig mellan två delar av kommunen, 
tillgång till god service eller kvaliteter i den fysiska miljön. Detta kan ge delaktighet, trygghet 
och gemenskap/integration mellan olika kulturer, religioner och för funktionshandikappade. 
Det kan bidra till att främja ett kvarboende och vidmakthålla levande landsbygd. 
 
Tillgänglighetsfrågor beträffande kommunikationer och service redovisas närmare i särskilda 
avsnitt för dessa frågor.  
 
Kvaliteterna i den fysiska miljön handlar dels om utformnings- och estetikfrågor dels om den 
rent tekniska tillgängligheten. Utformnings- och estetikfrågorna är viktiga vid alla åtgärder 
som påverkar den fysiska miljön för att skapa integration, trygghet och gemenskap.  
 
Krav på den tekniska tillgängligheten i bebyggelsemiljön finns i 2 och 3 kap PBL. 
 
Inom Hylte kommun finns ett ”Handikappolitiskt program” som tar upp dessa frågor och 
föreslår åtgärder för en bättre tillgänglighet. 

Kommunens ställningstagande 
I samhällsplaneringen skall ”Handikappolitiskt program” vara vägledande. 

Rekommendationer 
Vid förändringar i den fysiska miljön bör sådana kvaliteter som ger god tillgänglighet i vid 
bemärkelse särskilt beaktas. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Förslag till handikappolitiskt program, handikapprådet 2000 
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23. Miljö- och riskfaktorer 

Enligt 4 kap 1 § PBL  ska de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om använd-
ningen av mark och vatten redovisas i översiktsplanen. Motivet för detta är att bättre integrera 
miljöfrågorna i den kommunala översiktsplaneringen. En redovisning av miljö- och 
riskfaktorerna i översiktsplanen kan även medverka till tidiga besked från länsstyrelsen om 
kommunens ställningstaganden kan accepteras, med hänsyn till bestämmelserna om hälsa och 
säkerhet enligt 12 kap 1 § PBL. 
 
Redovisningen avser existerande och områdesanknutna förhållanden och ska ge vägledning 
inför beslut om den framtida markanvändningen i syfte att förebygga miljöproblem, åtgärda 
miljöhot eller ta till vara miljövärden. 
 
Redovisningen omfattar fyra typer av områden: 
 

∗ områden med särskilda risker 
∗ områden med särskilda miljöproblem 
∗ områden som är särskilt känsliga för störningar eller påverkan 
∗ områden av betydelse för kretsloppslösningar 

 

Områden med särskilda risker 
Som underlag för redovisningen finns en riskanalys, upprättad 1992 av Räddningstjänsten 
 
Stora  Enso Hylte AB hanterar inom sitt område i Hyltebruk ett stort antal kemikalier. Hante-
ringen av dessa ämnen förbättras ständigt och övervakningen är god. Brukets läge mitt i 
samhället och med Nissan rinnande genom fabriksområdet gör att särskild uppmärksamhet 
måste ägnas riskerna. 
 
Gasolanläggningen i Unnaryd rymmer 70 m3 gas. En explosion skulle därvid förorsaka stora 
skador inom ett stort område, som innefattar delar av Unnaryds samhälle. Risken för en 
explosion av denna omfattning bedöms dock som liten. Tillkommande bebyggelse i 
närområdet bör undvikas. 
 
Kanalen i Hyltebruk utgör en risk för översvämning. Vid ett brott i kanalbanken kommer stora 
delar av Hyltebruks samhälle ner till Nissan att påverkas. En riskanalys är utarbetad 1988. 
Incidenter har inträffat med igenfrysning av inloppsgallret till dykartunneln. 
 
Österån i Kinnared riskerar vid kraftig vårflod och samtidig islossning att svämma över vid 
väg- och järnvägsbro i Kinnared eftersom årensningar uppströms medför ett snabbare genom-
flöde. Åtgärder med rensning i Kinnareds samhälle har förbättrat situationen. 
 
Riksväg 26 (Nissastigen) och länsväg 150 (Falkenbergsvägen) har en stor andel tung trafik, 
många med farligt gods. Både Rv 26 och länsväg 150 passerar genom skyddsområden för 
vattentäkt (Björnaryd respektive Torup). För båda vägarna finns förbud mot byggande 
närmare vägområde än 30 m. 
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Södra Infarten-Hässlehultsgatan-Järnvägsgatan-Norra Industrigatan genom Hyltebruk utgör 
rekommenderad färdväg för farligt gods genom Hyltebruks samhälle. 
 
På HNJ-järnvägen kan ske transporter av farligt gods, även på grenlinjen till Hyltebruk. 
 
Gasledningen från kommungränsen mot Halmstad till Hyltebruk utgör en viss risk. För 
åtgärder i ledningens närhet finns restriktioner i form av regler för byggnader och andra 
anläggningar där människor vistas. För en fortsatt utbyggnad österut kommer motsvarande 
restriktioner att gälla längs sträckningen. 

Rekommendationer 
Beskrivna risker uppmärksammas vid lokaliseringsprövning och detaljplanering i berörda 
områden. Vid varje nyetablering i närheten av led eller upplag för farligt gods eller ämnen bör 
en risk- och konsekvensanalys upprättas. 
 
Vid kanalen i Hyltebruk bör fyllnadsmaterial finnas tillgängligt för omedelbar igenfyllning av 
tillflödet vid akut risk. 
 
För ytterligare belysande av risker bör en översyn göras av riskanalysen för Hylte kommun. 
 
Väg 150 förlägges utanför Torup. 
 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• NISSAN, konsekvensanalys av dammbrott, Sydkraft 1988-05 
• Naturgas, Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter och allmänna råd, SÄIFS 1996:8 
• Sverigeatlas med rekommenderade färdvägar för farligt gods. 

Områden med särskilda miljöproblem 
Hela kommunen har miljöproblem i och med den starka försurning som sker, främst genom 
surt regn och annat nedfall. Problemet kan i första hand inte åtgärdas lokalt utan därvidlag får 
kommunen förlita sig på statliga och internationella åtgärder. Lokalt sker en omfattande 
kalkning av främst sjöar och vattendrag och detta bör fortsätta eftersom det har en 
dokumenterat god effekt. 
 
Skjutbanor finns på ett antal platser i kommunen: 
 Mörtekull 
 Skärshult 
 Sönnerskog 
 Unnaryd 
 Norr Rydöbruk (pistolskyttebana vid Rv 26) 
 Falkenbergsvägen (älgskyttebana) 
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Av dessa är det främst Sönnerskog, som orsakar problem genom att Vallsnäs camping och 
badplats på motsatta sidan Unnen är utsatta för skottbuller. För skjutbanorna gäller restrik-
tioner om högsta tillåtna ljudnivå vid näraliggande bebyggelse 
 
Några tillstånd för bergtäkter finns ej, men en förundersökning för täkt i Skärshult har gjorts. 
 
Hyltebruks samhälle, som är beläget praktiskt taget i skuggan av pappersbruket påverkas 
negativt av detta. Det är främst lukt- och ljudstörningar men även trafik, dimbildning och 
vissa utsläpp av skadliga ämnen. Verksamheten styrs av koncessionstillstånd och i dessa har 
ökande krav på miljöpåverkan ställts. En förbättring av förhållandena sker ständigt. 
Diskussioner om åtgärder måste ständigt föras eftersom det ömsesidiga beroendet mellan 
bruket och kommunen i dessa avseenden är mycket stort. 
 
Problem med vägtrafikbuller föreligger främst inom Hyltebruks samhälle, utmed infarterna 
Landerydsvägen, Hässlehultsgatan och Nyhems/Storgatan. Utmed Rv 26 förekommer vissa 
störningar för bebyggelse i Hyltebruk och Torup. 
 
Risken för radon från marken är låg eller normal inom Hylte kommun. 
 
Elektromagnetiska fält finns främst i anslutning till större kraftledningar och transformator-
stationer. Osäkerheten är stor om lämpliga krav och gränsvärden. 
 
Äldre, nedlagda deponeringsplatser finns på flera platser i kommunen (se karta avsnitt 20): 
 

Unnaryd, öster om.  Gammalsbo 
Nyarp, väster rv 26  Rydöbruk, invid kraftverkskanalen 
Linnås, öster Landeryd  Rydöbruk, vid Skärkeån 

Rekommendationer 
Inom påverkansområden för pågående och nedlagda deponeringsplatser bör förbud gälla mot 
grävning, schaktning, dikning samt större grundvattenuttag. Ny bebyggelse bör ej tillkomma. 
 
Miljöfrågorna diskuteras kontinuerligt med Stora Enso Hylte AB med målsättningen att 
brukets negativa miljöpåverkan på Hyltebruks samhälle i möjligaste mån skall upphöra.  
 
Störande verksamheter bör efterhand förses med lämpliga skyddsområden samt vid beslut om 
verksamhetens omfattning ges sådana restriktioner att störningar utanför skyddsområdena inte 
skall uppstå. 
 
Sönnerskogs skjutbana bör flyttas.  
 
Tillkommande bebyggelse längs infartsvägarna till Hyltebruk skall undvikas om terräng och 
skyddsåtgärder inte kan garantera en godtagbar bullernivå.  
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Längs de sträckor av Rv 26, som ger störande buller bör bullervallar byggas i samråd med 
Vägverket allteftersom överskottsmassor finns tillgängliga. 
 
På grund av radonrisken bör källare undvikas vid byggande i grusåsar. För närmare riktlinjer 
bör en kartering av radonriskerna i kommunen göras. 
 
Nya bostadshus- eller verksamhetsbyggnader bör ej uppföras i närheten av kraftledningar.  

 
Vid anläggande av kraftledningar och transformatorstationer förutsättes att strålningsnivå och 
dess effekter på omgivningen redovisas i en konsekvensbeskrivning. Socialstyrelsens riktlinjer 
bör tillämpas. 

 
Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Inventering av naturgrus och krossberg i Hallands län, Länsstyrelsens meddelande 1994:23 
• Miljökonsekvensbeskrivningar tillhörande detaljplaner för bruksområdet 1997 resp 1998. 
• Kraftledningar och transformatorstationer, Svenska Kraftnät 1994 
• Vägtrafikbuller, Naturvårdsverkets rapport 4653 

Områden som är särskilt känsliga för störningar eller påverkan 
Torups vattentäkt är belägen i anslutning till väg 150. Den fördjupade översiktsplanen för 
Torups samhälle anger att vägen skall flyttas utanför samhället. Detta är ur miljösynpunkt en 
angelägen åtgärd att utföra. 
 
Björnarydstäkten, Hyltebruks grundvattentäkt, är belägen omedelbart intill riksväg 26 och är 
därför i riskzonen vid eventuell olycka med farlig last på vägen. 
 
Unnaryds vattentäkt är belägen i förhållande till ortens reningsverk så att risk finns för 
påverkan.  
 
Bolmenområdet, det natursköna området som är utpekat som av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet, yrkesfiske och även utgör ytvattentäkt för ett antal Skånekommuner, löper risk att 
påverkas negativt om trycket blir för stort. Det är just naturen och den relativa orördheten som 
är områdets största tillgång, varför det är viktigt att skydda det från alltför intensivt utnytt-
jande, vare sig det gäller rörligt friluftsliv eller eventuella exploateringsåtgärder. Området är 
också tillrinningsområde för Lagan vars kvalitet har betydelse för tillståndet i Laholmsbukten 
 
Nissan är det stora vattendraget genom kommunen med ett tillrinningsområde som omfattar 
stora delar av kommunen. Vattenkvaliteten i Nissan är väsentlig i många sammanhang inom 
kommunen men har även stor betydelse för vattenkvaliteten i Laholmsbukten.. Det är därför 
mycket viktigt att alla de åtgärder vidtages som är möjliga för att begränsa skadliga och 
gödande utsläpp i ån. 
 
Åtgärder för att hålla en hög kvalitet på de vatten som Nissan får motta som recipient redo-
visas främst under avsnitt 5:vatten och avlopp, 6: jordbruk och 7: skogsbruk. 
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Beträffande Bolmenområdet har ett samarbete mellan berörda länsstyrelser och kommuner 
resulterat i en rapport med förslag till åtgärder för utveckling men även hänsynstagande i 
området. Resultatet av detta arbete får bilda underlag till åtgärder för att minimera riskerna för 
olämplig miljöpåverkan. 

Rekommendationer 
Väg 150 förlägges utanför Torup. I avvaktan på detta bör skyddet längs vägen kompletteras 
och skyltar sättas upp. 
 
Björnarydstäkten bör skyltas utmed Rv 26. Skyddet längs vägen bör kompletteras. På sikt bör 
Nissastigen förläggas så att täkten ej berörs, dock ej så att befintlig huvudvattenledning utmed 
Rv 26 påverkas. 
 
Ny vattentäkt (reserv) bör lokaliseras och utredas för Unnaryd. 

 
 

Underlagsmaterial och hänvisningar 
• Skyddsområdesbeskr för Björnaryd o Torups vattentäkter, Tekniska förvaltningen 
• Socialstyrelsens riktlinjer elektromagnetiska fält 

Områden av betydelse för kretsloppslösningar 
All jordbruksmark är av betydelse för att ta emot kompost och slam från reningsverk och 
avfallshantering. För skogsmark pågår försök med gödning med kretsloppsprodukter t.ex. aska 
från förbränningsanläggningar. 
 
Femsjö, Fröslida och Jälluntofta behöver erforderliga arealer i eller i anslutning till 
samhällena för att kunna anordna bra lokala avloppsreningslösningar med kretsloppsteknik. 

Rekommendationer 
Jord- och skogsbruksmark bör ta emot kretsloppsprodukter för gödningsändamål om gällande 
bestämmelser följs. 
 
Lämpliga markarealer i eller i anslutning till Femsjö, Fröslida och Jälluntofta lokaliseras och 
utnyttjas för avloppsreningsanläggningar med kretsloppsteknik. Annan verksamhet inom 
dessa ytor, som kan störa denna utbyggnad, bör ej anordnas. 
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24. Områden av riksintresse 

Inom kommunen har ett antal riksintressen utpekats. Många av dessa redovisades redan i 
översiktsplanen från 1990, ÖP90. Förändringar har dock skett sedan 1990. I detta avsnitt 
redovisas kommunens tolkningar och förslag till preciseringar. Dessa grundar sig i tillämpliga 
delar på de synpunkter som redovisades i ÖP90. 
 
Väsentliga motstridiga intressen mellan stat och kommun synes inte föreligga. 
 
Kommunens resurser för att vidta åtgärder för att säkerställa riksintressen är ytterst begränsade 
och staten förutsättes därför stå för merparten. 
 

Yrkesfiske (Miljöbalken 3:5) 
 
Bolmen (GY 3) 
 
Yrkesfisket i Bolmen utgår från Tiraholm. Fiskevårdsområdesföreningen arbetar på en fiske-
vårdsplan som kommer att ge underlag för bedömning av lämpliga fångstuttag i sjön. 
 
Kommunens ställningstagande  
Sjöns fiskeproduktion tycks ge vid handen att ett ökat uttag är möjligt. En konflikt mellan 
yrkesfisket och fritidsfisket synes därför inte behöva uppstå. En viss utveckling av yrkesfisket 
bör  kunna ske. Därför är bl.a. kalkning av tillrinnande vattensystem en angelägen åtgärd. 

Naturvård (Miljöbalken 3:6) 
 
Storemossen-Färgån (NN 17) 
 
En 300 ha stor mosse,  avsnörda korvsjöar, grunda vattenområden, rikt fågelliv, lundflora och 
ädellövskog. Området är delvis förvärvat av staten för naturvårdsändamål. Ingår i Natura 
2000, ett ekologiskt nätverk som utarbetats i EU:s regi. 
 
Kommunens ställningstagande 
Alla ingrepp bör förhindras. Ny bebyggelse får endast tillkomma efter noggrann lämplig-
hetsprövning. 
 
Femsjöbygden (NN 25) 
 
Välbevarad kyrkby i skogsbygd med homogen kyrkbybebyggelse omgiven av odlingslandskap 
med ängs- och hagmarkspartier. Medeltida kyrka. Prästgård med Friesmuséet, av 
personhistoriskt intresse. Ett område kring Dullaberget är avsatt som kyrkoreservat. För 
kyrkbyn gäller områdesbestämmelser med främst inriktning på varsamhet vid byggnads-
åtgärder. Del av området utgör också riksintresse för kulturmiljövården. 
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Kommunens ställningstagande 
Skötselplaner med naturvårdsinriktning bör upprättas för skogsbruk. Igenplantering av öppen 
mark undviks. Ängs- och hagmarker bör hävdas på ett sådant sätt att den biologiska mång-
falden bevaras. Kompletterande bebyggelse bör ur befolkningssynpunkt vara möjlig i Femsjö 
kyrkby och Hallaböke. Enstaka nya fritidshus längs befintliga vägar bör kunna tillkomma efter 
sedvanlig lokaliseringsprövning. Badplatsen vid Ibro är av stort turistiskt värde och bör kunna 
utvecklas. Kanoting och fiske kan utvecklas. Besökare till området bör kanaliseras med hjälp 
av information och markerade stråk så att konflikter med naturvårdsintressena minimeras. 
 
Yamossen (NN 44) 
 
Myrsjökomplex med mycket höga naturvärden. En skogs-myrmosaik med äldre orörd 
barrskog och gammal artrik bokskog. Vissa botaniska värden. 
 
Kommunens ställningstagande 
Dikning och andra ingrepp bör förhindras. 
 
 
Lunnamossen (NN 45) 
 
Myrkomplex med välutbildade och representativa myrtyper. Värdefull skogs-myrmosaik med 
ornitologiska värden. Myrområdet omges av kantskog med bl.a. krokiga låga martallar. 
Objektet ingår i Natura 2000. 
 
Kommunens ställningstagande 
Dikning och andra ingrepp bör förhindras. 
 
Ivås (NN 46) 
 
Ängsobjekt med hamlade askar kring gården. Övergiven gårdstomt med fornåkrar. Nyckelbio-
top med värdefull moss- och lavflora. 
 
Kommunens ställningstagande 
Igenplantering av öppen mark undviks. Ängsmarker bör hävdas på ett sådant sätt att den 
biologiska mångfalden bevaras. Särskild hänsyn bör tas till intresset vid skötsel av omgivande 
skogsmark. Ny bebyggelse får endast tillkomma efter noggrann lämplighetsprövning 
 
Osberg-Bolkabo (NN 47) 
 
Representativt odlingslandskap i skogsbygd. Ängsmark med naturbetesmarker. Art- och 
individrikt växtsamhälle. Vackra utblickar över odlingslandskapet ned mot sjöarna. Fornåkrar 
och slaggvarp i skog. 
 
Kommunens ställningstagande 
Igenplantering av öppen mark undviks. Ängs- och hagmarker bör hävdas på ett sådant sätt att 
den biologiska mångfalden bevaras. Ny bebyggelse får endast tillkomma efter noggrann 
lämplighetsprövning. 
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Snokamossen (NN 48) 
 
Värdefullt myrkomplex med kärr samt välvda och sluttande mossar. Ornitologiska värden 
med bl.a stort orrspel. 
 
Kommunens ställningstagande 
Dikning och andra ingrepp bör förhindras. 
 

Kulturmiljövård (Miljöbalken 3:6) 
 
Ry by (KN23) 
 
Skogsby med unikt, värdefullt, ålderdomligt och ännu välhävdat odlingslandskap. 
Förhistoriska gravar och röjningsrösen typiska för regionen. Välbevarad ålderdomlig 
bebyggelse. 
 
Kommunens ställningstagande 
Igenplantering av öppen mark undviks. Ängs- och hagmarker bör hävdas på ett sådant sätt att 
den biologiska mångfalden bevaras. Särskild hänsyn bör tas till intresset vid skötsel av 
omgivande skogsmark. Områdesbestämmelser upprättas med inriktning på varsamhet vid 
byggnadsåtgärder. 
 

 
Landeryd (KN 24) 
 
Stationssamhälle med välbevarad äldre järnvägsmiljö vid mindre järnvägsknutpunkt, som 
fordom varit av stor regional betydelse. Detaljplanelagt område sedan gammalt, dock utan att 
bevarandefrågorna särskilt behandlats. Fördjupad översiktsplan från 1994 med bevarandeplan. 
 
Kommunens ställningstagande 
Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen beaktas. Översyn av detaljplaner efterhand 
med inriktning på varsamhet vid byggnadsåtgärder. Möjligheterna att utveckla en verksamhet 
med anknytning till samhällets gamla roll som järnvägsknutpunkt (muséum e.d.) stöds. 
Kommunen saknar resurser att förvärva bebyggelse, där privata intressen att bevara inte finns, 
eller utge eventuellt skadestånd vid vägrat rivningslov. 
 
Jälluntofta kyrkby (KN 25) 
 
Kyrkby med välbevarad traditionell bebyggelse typisk för västra Smålands skogsbygder. 
 
Kommunens ställningstagande 
Områdesbestämmelser upprättas med inriktning på varsamhet vid byggnadsåtgärder. 
Komplettering med enstaka hus kan ske om erforderlig hänsyn tas till kulturmiljövärdena 
beträffande förläggning och utformning av tillkommande bebyggelse. Kommunen saknar 
resurser att förvärva bebyggelse, där privata intressen att bevara inte finns, eller utge 
eventuellt skadestånd vid vägrat rivningslov. Igenplantering av öppen mark undviks.  
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Rydöbruk (KN 26) 
 
Industrianläggning med lång historia, etablerad vid en fors i Nissan under 1700-talet. Stor, väl 
sammanhållen och differentierad industri- och samhällsmiljö, närmast av brukskaraktär. 
Rydöbruk är en av de äldsta bevarade industrimiljöerna i Hallands län, och som under senare 
år fått delvis ett nytt kulturinnehåll (konstnärsby). Fördjupad övesiktsplan med bevarandeplan. 
Detaljplanelagt område där i viktigare delar bevarandeintressena tillgodosetts med 
planbestämmelser avseende bevarande och varsamhet. 
 
Kommunens ställningstagande 
Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen beaktas. Fortsatt översyn av detaljplaner efter-
hand med inriktning på varsamhet vid byggnadsåtgärder. Kommunen saknar resurser att 
förvärva bebyggelse, där privata intressen att bevara inte finns, eller utge eventuellt 
skadestånd vid vägrat rivningslov. 
 
Ödegärdet, Södra Unnaryd (KN 27) 
 
Ett av de största kvarvarande bokhulten i Unnaryds socken med mycket välbevarat område 
med fossila åkrar, vilka sannolikt hävdats i närmare 2000 år fram till nyare tid. Området är 
avsatt som naturreservat och finns även med i Natura 2000. 
 
Kommunens ställningstagande 
Området bedöms ha det skydd som erfordras för ett fullgott bevarande. 
 
Femsjö kyrkby (KN 28) 
 
Välbevarad kyrkby i skogsbygd med för regionen typiska fornlämningar, homogen äldre väl-
bevarad kyrkbybebyggelse typiska för ett traditionellt sockencentrum. Omgivande öppet 
odlingslandskap med ängs- och hagmarkspartier. Områdesbestämmelser med inriktning på 
verksamhet vid byggnadsåtgärder finns sedan 1997. Området omfattas också av riksintresse 
för naturvården. 
 
Kommunens ställningstagande 
Komplettering med enstaka hus kan ske om erforderlig hänsyn tas till kulturmiljövärdena 
beträffande förläggning och utformning av tillkommande bebyggelse. Kommunen saknar 
resurser att förvärva bebyggelse, där privata intressen att bevara inte finns, eller utge 
eventuellt skadestånd vid vägrat rivningslov. Igenplantering av öppen mark undviks 
 

Rörligt friluftsliv (Miljöbalken 3:6) 
 
Bolmenområdet (FN 13) 
 
Skogrikt inlandsområde med unik skärgård i Bolmen. För fritidsutövande välkänt i Sydsverige 
särskilt för båtsport, fritidsfiske och bad samt natur- och kulturupplevelser. På många av 
Bolmens 365 öar finns också kulturella och vetenskapliga utflyktsmål. Tira öar utgör 
naturreservat. I området ingår sjön Unnen med omgivningar. Här finns öar inom tre områden 
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som är avsatta som fågelskyddsområden. Vid Unnens västra strand finns Sjö som är ett  
naturreservat med skydd för landskapsbilden. Tillsammans med berörda kommuner och läns-
styrelser kring Bolmen pågår ett arbete med planerings- och utvecklingsfrågor för området. 
 
Kommunens ställningstagande 
Ställningstaganden i den särskilda Bolmenplaneringen  utgör grunden för kommunens 
inställning till intresset. Den regionala utvecklingen är viktig att stödja och områdets förut-
sättningar för utveckling av turistnäringen uppmuntras. Anordningar för det rörliga 
friluftslivet skall planeras och placeras så att störningar i naturkänsliga områden blir 
obetydliga. Ny bebyggelse eller anläggningar får inte minska tillgängligheten till mark och 
vatten. 
 

Energidistribution (Miljöbalken 3:8) 
 
Gasledningsstråk 
 
Befintlig gasledning från västra kommungränsen till Hyltebruk planeras att förlängas österut 
som en del i en regional ledning. Den planerade sträckningen är av riksintresse.  
 
Kommunens ställningstagande 
Planerad sträckning skall bevakas vid planering och prövning av byggnads- och andra 
ärenden. Gällande restriktioner och begränsningar skall beaktas. 
 

Kommunikationer (Miljöbalken 3:8) 
 
Nissastigen (Rv 26) 
 
Nissastigen är en länk i det svenska stamvägnätet och har stor betydelse för kommunika-
tionerna bl.a. mellan sydvästra delen av landet och Mellansverige. För Hylte kommun utgör 
vägen den viktigaste förbindelsen med omvärlden. Den framtida omläggningen förbi 
Skeppshult och Smålandsstenar i Gislaveds kommun berör även Hylte kommun. Alternativa 
utredningesområden har lagts ut i översiktsplanen, vilket ingår i riksintresset tills dess 
slutgiltigt ställningstagande görs.  
 
Kommunens ställningstagande 
Trafiksäkerhet och framkomlighet skall på landsbygden prioriteras när åtgärder aktualiseras i 
närheten. Samråd mellan kommunen och Vägverket skall ske regelbundet för att bl.a. 
diskutera åtgärder, som berör Nissastigen. Likaså skall samverkan med berörda kommuner ske 
för att utveckla Nissastigen. Ny bebyggelse med anknytning till vägen, t.ex. bil- och 
trafikantservice liksom verksamheter med annonsberoende och rikskonkurrens måste kunna 
etableras i orterna och vid större vägkorsningar om trafiksäkerheten tillgodoses. Nissastigens 
framtida sträckning förbi Björnaryd bör förläggs på sådant sätt att risk för förorening av 
vattentäkten och det inre skyddsområdet inte uppstår.  
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Järnvägen Halmstad-Nässjö 
 
Järnvägen har kvar den ursprungliga sträckningen från sekelskiftet och går genom orterna 
Torup, Brännögård, Kinnared och Landeryd. Sträckningen Torup-Hyltebruk ingår också, 
denna del trafikeras idag endast av godstrafik från pappersbruket Järnvägssträckningen har i 
olika utredningar bedömts kunna utvecklas till att lösa väsentliga trafikuppgifter i framtiden. 
En studie av möjligheterna att knyta samman Hyltebruk med Landeryd har gjorts och en sådan 
utbyggnad skulle sannolikt öppna möjligheterna för både ökad person- och godstrafik.  
 
Kommunens ställningstagande 
Sträckningen Halmstad-Torup-Hyltebruk är av riksintresse med hänsyn till pappersexporten. 
Torup-Kinnared-Landeryd (alternativt Torup-Hyltebruk-Landeryd) har stora möjligheter att bli 
en viktig länk i det nationella nätet. En upprustning och elektrifiering vore bl.a. från 
miljösynpunkt önskvärd och den nya sträckningen skulle öka järnvägens underlag. Ny 
bebyggelse nära järnvägsområdet bör undvikas (buller, vibrationer och säkerhet). Antalet 
plankorsningar med vägnätet bör reduceras, vägomläggningar kan bli aktuella.  

Områden med särskilda hushållningsbestämmelser (Miljöbalken 4:6) 
 
Fylleån 
 
Ån vars övre delar berör Hylte kommun är ett riksintressant vattendrag inom vilket vatten-
kraftverk samt vattenreglering och vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras. De 
nedre delarna, inom Halmstads kommun, omfattas även av riksintresse för naturvård och det 
rörliga friluftslivet. 
 
Kommunens ställningstagande 
Några åtgärder av beskrivet slag bedöms inte bli aktuella. Kommunen kommer inte att med-
verka till att åtgärder i strid mot riksintresset kommer till utförande. Åtgärder som kan 
påverka vattenkvaliteten negativt skall inte tillåtas. 
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Konsekvensanalysen skall medverka till att ge allmänhet och beslutsfattare kunskaper om 
konsekvenserna av planen som helhet. Den kan också ingå i förutsättningarna för miljö-
konsekvensbeskrivningar inför efterföljande beslut enligt olika lagar. I detta kapitel redovisas 
dels en förteckning över behovet av kompletterande utredningar, dels en bedömning av 
miljökonsekvenser, sociala och ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för hälsa och 
säkerhet.  
 
Föreliggande förslag till kommunomfattande översiktsplan för Hylte kommun redovisar inga 
förslag på stora strukturella förändringar. Befintliga planlagda och i tidigare översiktsplaner 
(ÖP90 och fördjupade översiktsplaner) redovisade markområden för utbyggnader för olika 
ändamål bedöms i huvudsak vara tillfyllest för kommunens behov under överskådlig tid. 
Översiktsplanen redovisar därför främst förslag på inriktning av arbetet för att utveckla 
kommunen mot en stabil befolkningsutveckling och goda livsbetingelser för invånare, företag 
och besökare. 
 
Förändrad markanvändning kommer främst att ske i tätorterna och redovisas i upprättade 
fördjupade översiktsplaner. Konsekvenserna av dessa förslag får i första hand utläsas i för-
djupningarna. 
 
De målsättningar som formulerats i kapitel 2 har varit utgångspunkter för arbetet med 
översiktsplanen. Om föreslagna rekommendationer och riktlinjer följs vid efterföljande beslut 
bedöms målen mycket väl kunna uppfyllas. 
 
Behov av kompletterande utredningar 
 
Fördjupade översiktsplaner bör upprättas för: 
• Unnaryds tätort 
• Kinnareds tätort 
Befintliga fördjupade översiktsplaner avses revideras efterhand som behov och resurser för 
detta arbete föreligger. 
 
Områdesbestämmelser kan övervägas för: 
• Vare by (bevarande) 
• Jälluntofta by (bevarande) 
• Andra områden med stort natur- eller kulturvårdsintresse där andra förordnanden ej är 

aktuella 
 
Övriga utredningar och planeringsåtgärder, som föreslås i översiktsplanen: 
 
Utredning/Åtgärd    Ansvar/Initiativ 
• Kartering av kommunens grundvatten   Tekniska nämnden 
• Skyddsområden för samtliga grundvattentäkter  Tekniska nämnden 
• Va-utredningar för Jälluntofta, Femsjö och Fröslida Tekniska nämnden 
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• Informationsmaterial för besökande till värdefulla   Kultur-och 
naturområden    fritidsnämnden 
• Miljöregler/byggnadsråd för kulturmiljömässigt   Byggnadsnämnden 
värdefulla områden 

• Komplettering av industrimarksutredningen för att  Kommunstyrelsen 
belysa miljö- och störningsfrågor 
• Cykelvägsplan    Utredes 
• Avgränsning av påverkansområden för deponeringsplatser Tekniska nämnden 
• Översyn av beredskapsplan    Räddningsnämnden 
• Översyn av riskanalysen   Räddningsnämnden 
• Radonkartering    Byggnadsnämnden 
 
Miljökonsekvenser 
Analysen ansluter till aktuella miljökvalitetsmål, som formulerats i anslutning till MB.  
Se kap 1: Inledning, sid 3. 
 
Parameter Bedömning 
Frisk luft Ett bevarande av skogen och nyplantering med lövträd bidrar till en bättre 

luftkvalitet. Satsning på ett bra serviceutbud, bättre kollektivtrafik och stöd 
för alla orters utveckling både minskar och ökar behovet av transporter.  

  

Grundvatten av god kvalitet Kartläggning av grundvattentillgångar och uppmärksamhet på risker vid 
transporter av farligt gods bidrar till att minska riskerna.  Förslag till en 
västlig vägomläggningar av Rv 26 vid Björnarydstäkten resp av v 150 förbi 
Torup bidrar till större säkerhet för grundvattnet. En östlig sträckning vid 
Björnaryd kan ha motsatt effekt p.g.a. passage av Nissan. Beslut om 
skyddsområden för samtliga grundvattentäkter minskar riskerna för 
negativ påverkan. 

  

Levande sjöar och vattendrag Lokalt omhändertagande av dagvatten minskar belastning på reci-
pienterna. Strikt tillämpning av strandskyddsbestämmelserna bidrar till 
målet. Kalkningsinsatserna bidrar positivt. Turistsatsningar kan ge ett ökat 
tryck med risk för negativ påverkan. 

  

Myllrande våtmarker Värdefulla våtmarker ges ett ökat skydd. Kalkningsinsatserna bidrar 
positivt. Turistsatsningar kan ge ett ökat tryck med risk för negativ 
påverkan. 

  

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Miljökvalitetsmålet berör endast perifert Hylte kommun. Kalkning och lägre 
halter av närsalter, bekämpningsmedel och andra föroreningar från jord- 
och skogsbruk samt avloppsrening bidrar till att minska negativ påverkan 
på havsvattnets kvalitet. 

  

Ingen övergödning Nyttjande av kretsloppsproducerade gödningsämnen och en utveckling av 
ekologiskt inriktad odling minskar risken för övergödning. En minskad 
trafikbelastning genom utökad kollektivtrafik, mer lokal service o.d. 
minskar kväveutsläppen. Samtidigt kan ökat landsbygdsboende och mbil 
service ge motsatt effekt. 

  

Bara naturlig försurning Kommunen är svårt belastad av surt nedfall från hela Västeuropa.För att 
motverka detta lokalt kan i stort sett inte annat göras än att fortsätta med 
kalkning av sjöar och vattensystem. Försurande källor inom kommunen är 
främst biltrafik och vissa industrier.  Utveckling av kollektivtrafik och lokal 
service bidrar till biltrafikminskningar. Aktivt arbete inom industrin, i 
samverkan med kommunen, för minskad miljöpåverkan skall leda till 
minskande utsläpp av försurande ämnen. 
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Parameter Bedömning 
Levande skogar Genom att i översiktsplanen uppmärksamma de naturvärden som är 

bevarandevärda ökar möjligheterna för att behålla en levande och 
omväxlande skog. En kontinuerlig diskussion med skogsvårdande 
myndighet om detta gynnar aktiva skyddsåtgärder. Turistsatsningar kan 
ge ett ökat tryck med risk för negativ påverkan. 

  

Ett rikt odlingslandskap Kan vi inte motverka en avfolkning av landsbygden är förutsättningarna 
begränsade. En satsning på service och en positiv syn på bosättning på 
landsbygden kan motverka minskningen och ger förutsättningar för att 
hålla landskapet öppet och levande. Ett kretsloppsanpassat jordbruk och 
en utveckling av ekologiskt inriktad odling ger också goda förutsättningar 
för ett rikt odlingslandskap. Genom att utnyttja förekommande EU-stöd 
ökar de ekonomiska förutsättningarna för att uppnå målet. 

  

God bebyggd miljö Kommunens naturförutsättningar ger möjligheter att skapa estetiskt attra-
ktiva bostadsområden. En inriktning att genom olika åtgärder förändra ej 
attraktiva områden och bygga nya, väl utformade, bostäder i attraktiva 
lägen, ger en bättre balans i bostadsbeståndet. En uttalad satsning på 
service ger förutsättningar för ett gott boende i hela kommunen. Inriktning 
på bra kommunikationer och arbetsplatser inom pendelavstånd skapar 
också förutsättningar för hög livskvalitet. 
Identifiering av miljö- och riskfaktorer samt förslag till åtgärder för att 
minska påverkan från dessa, skapar förutsättningar för rätt lokalisering 
och utformning av bostadsmiljön. 

  

Säker strålmiljö Angivande av kraftledningars läge och rekommendationer om tillämpning 
av skyddsavstånd till dessa och andra strålkällor bidrar till att minska ris-
kerna för påverkan.  

  

Skyddande ozonskikt Några påtagliga åtgärder, som innebär en minskning av 
ozonnedebrytande ämnen, utpekas ej i översiktsplanen. Avvecklingen av 
ozonpåverkande köldmedier skall slutföras enligt gällande lag. 

  

Begränsad klimatpåverkan Satsning på biobränsle och väl utbyggd kollektivtrafik är några av 
förslagen som bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.  

 
Sociala konsekvenser 
Sociala konsekvenser ansluter till av Nationella folkhälsokommittén formulerade åtta 
strategier för att nå en bättre och mer jämlik hälsa (SOU 1999:137). 
 
Parameter Bedömning 
Stärk den sociala gemenskapen och 
solidariteten i samhället 

Vidmakthållande och förstärkning av service i hela kommunen ger 
förutsättningar för hela kommunen att leva, vilket skapar solidaritet mellan 
olika kommundelar. Satsning på förbättring av den fysiska miljön, bra 
bostadsområden samt möjligheter till utbildning lokalt kan skapa en bättre 
gemenskap. 

  

Öka möjligheterna till integration på 
arbetsmarknaden och minska utslag-
ningen 

Genom en näringslivsinriktad strategi skapas möjligheter till en differen-
tierad arbetsmarknad. Arbetsplatser kommer att finnas för både hög- som 
lågutbildade och för båda könen. Satsning på turistindustrin kan ge 
sådana effekter. 

  

Öka människors inflytande och 
trygghet i arbetslivet (och i vardagen) 

En uttalad strategi om medborgarmedverkan i planering bidrar till ett ökat 
inflytande. Genom väl genomarbetade projekt med hänsynstagande till 
medborgarsynpunkter såväl som till beprövad erfarenhet ger en trygghet i 
vardagen. 

  

Öka barnfamiljernas ekonomiska och 
tidsmässiga utrymme 

Förbättrad kollektivtrafik, god lokal service och tillgång till arbetstillfällen 
bidrar till att uppfylla kriteret. 

  

Ge barn och ungdomar likvärdiga 
förutsättningar i livet genom att 
minska segregationen och genom 
kompensatoriska åtgärder 

Lokala utbildningsmöjligheter och god lokal service i övrigt i hela kommu-
nen bidrar till att skapa dessa förutsättningar. Välbelägna och bra förlagda 
bostadsområden bidrar till att uppnå kriteriet liksom tillgång till 
grönstruktur.  
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Parameter Bedömning 
  

Ge äldre och personer som är 
långvarigt sjuka eller funktions-
hindrade likvärdiga möjligheter att 
forma sina liv efter behov 

Förbättrad kollektivtrafik, god lokal service och väl utformade 
boendemiljöer, arbetsplatser och friområden bidrar till att uppfylla kriteriet. 

  

Skapa miljöer för en hållbar 
hälsoutveckling 

Förbättring av trafikmiljöer och reducering av riskfaktorer i enlighet med 
planförslaget kan bidra tilldetta. Tillgång till väl utformade boendemiljöer 
och välbelägna grönområden är andra faktorer som tillgodoser kriteriet. 

  

Öka solidariteten med dem som är 
sårbara för livsstilsrisker - tobaks-
bruk, alkoholkonsumtion, fysisk inak-
tivitet och fet mat 

De sammantagna strävanden att skapa en god livsmiljö med goda 
bostadsområden, tillgång till service, kollektivtrafik, välbelägna grön-
områden etc. kan bidra till att uppfylla kriteriet. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna kan omfatta samhällets ekonomi i sin helhet, kommunal-
ekonomi och privatekonomi. Översiktsplanens breda omfattning med förslag och riktlinjer för 
samhällsutvecklingen innebär att den privata ekonomin knappast blir aktuell att bedömas 
separat. 
 
Parameter Bedömning 
Hög sysselsättning En medveten satsning på näringslivets utveckling med tillgång till bra 

industrimark, goda kommunikationer, förbättrad utbildningsnivå etc. borgar 
för en fortsatt hög sysselsättningsnivå. Detta ger i sin tur positiva effekter 
både samhällsekonomiskt och rent kommunalekonomiskt. 

  

Regional balans Goda kommunikationer och samarbete med grannkommuner ger underlag 
för en regional utveckling som gynnar samhället i stort och därmed även 
den enskilda kommunen.  

  

Rättvis och jämn fördelning av 
levnadsstandarden 

En satsning på utveckling i hela kommunen, både tätorter och landsbygd, 
med fördelning av service, goda kommunikationer etc. ger en balans i den 
ekonomiska utvecklingen. Även förbättrade utbildningsmöjligheter kan 
bidra. 

  

Ekonomisk tillväxt Flertalet av översiktsplanens utvecklingsförslag syftar till att skapa en 
ekonomisk tillväxt. Förslag som syftar till att bevara viktiga värden kan i 
enskilda fall bli ekonomiskt tyngande. Sammantaget syftar sådana förslag 
dock bl.a. till att öka livskvaliteten, vilket i sin tur kan bidra till en eko-
nomisk tillväxt. 

  

Tröskeleffekter En utveckling med utbyggnadsbehov innebär att befintliga infrastruktur-
anläggningar blir effektivare utnyttjade. I ett visst läge krävs nyinveste-
ringar. Någon fullständig analys av när dessa tröskeleffekter uppstår har 
inte gjorts. I vissa av de fördjupade översiktsplanerna kan det dock utläsas 
för respektive ort. 

  

Driftskostnader och intäkter Ett utökat nyttjande av exempelvis infrastrukturanläggningar innebär ökan-
de kostnader. Samtidigt är många av dessa anläggningar avgiftsfinan-
sierade vilket innebär ökande intäkter. Någon fullständig analys av detta 
har inte gjorts. Sannolikt blir dock kostnaderna totalt större än intäkterna, 
vilket dock får antas motverkas av en ekonomisk tillväxt i samhället. 
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Konsekvenser för hälsa och säkerhet 
Analysen ansluter till ett antal områden i översiktsplaneförslaget, som bedöms ha effekter på 
människors hälsa och säkerhet. 
 
Parameter Bedömning 
Friskvård Tillgång till grönområden och goda kommunikationer till dessa bidrar till 

friskvården. Tillvaratagande av naturvården är positivt. Förslag om skydd 
mot olyckor, olämpligt buller, utsläpp av skadliga ämnen m.m. samt krav 
på lämplig lokalisering av nya bostäder motverkar en dålig hälsa. 

  

Sjukvård Satsning på service i hela kommunen och förbättrade kommunikationer 
innebär möjligheter till god tillgång till sjukvård. 

  

Farligt gods Utveckling av industrin kan medföra en utökning av hantering av farligt 
gods. Genom kanalisering till lämpliga transportvägar och iakttagande av 
skyddsavstånd m.m. kan detta i viss mån dock motverkas. 

  

Avfallsdeponier Genom att nedlagda deponier lokaliserats och markerats i översiktsplanen 
samt skyddsriktlinjer formulerats blir risken mindre att olämpliga 
grävningsarbeten sker i dess närhet. Ambitioner att återvinna och 
återanvända minskar behovet av nya deponier. 

  

Översvämningsrisk Konkret förslag om åtgärder vid kanalen i Hyltebruk. 

  

Ledningar Markering av ledningar och formulerade riktlinjer med skyddszoner m.m. 
ökar säkerheten och minskar risken för ohälsa.. 

  

Miljöstörande anläggningar Rekommendationer om införande av skyddsområden för störande verk-
samheter innebär färre störda. 

  

Radon Genom kartering av radonriskerna kan åtgärder vidtas för att undvika 
exponering. 

  

Vägar och järnvägar Åtgärder föreslås för minskning av buller och risker med farligt gods. 
Förslag om nya vägsträckningar vid grundvattentäkter innebär väsentlig 
förbättring. Ny järnvägssträckning mellan Hyltebruk och Landeryd minskar 
sannolikt biltransporter vilket är en säkerhetshöjande åtgärd. Samtidigt 
kan åtgärden innebära risk för tillkommande negativ påverkan i form av 
buller, vibrationer och ett visuellt ingrepp i naturmiljön. 

  

Skyddsområden vattentäkter Förslag om skyddsområden för samtliga täkter förbättrar säkerheten, nya 
vägdragningar likaså. 

  

Skjutbanor Förslag om skyddsrestriktioner för alla störande verksamheter förbättrar 
både säkerhet och hälsa. 

 
Bedömning av förslag i översiktsplanen 
 
I följande matris har en bedömning gjorts av ett antal i översiktsplanen formulerade förslag. 
Matrisen redovisar om förslaget är positivt (+), negativt (-) eller inte innebär någon förändring 
(0) jämfört med om förslaget ej genomförs. Hänvisningen sker till sida där förslaget redovisas. 
 
Lövträdsinslaget i skogsbruket bör ökas (sid 13 och 30). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + 0 + 
Kommentarer:  Ett ljusare och mer lättillgängligt landskap. Ökar den biologiska mångfalden. På sikt sannolikt 
positivt även för skogsägaren. 
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Fördröjningsmagasin och kvävefällor anordnas (sid 20 och 26). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + - + 
Kommentarer: Omhändertagande av framförallt kväveföreningar. Trevligt inslag i landskapet. Anläggnings-
kostnaderna relativt stora. 
 

 
Kalkning av sjösystem fortsätter (sid 20). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 - + 
Kommentarer: En minskad försurning är av väsentligt värde i flera avseenden. Nya rön tyder på att kalkningen 
efterhand kan minskas. 
 
Tillvarata möjligheterna att lokalt omhänderta avloppsprodukter (sid 26). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 + + 
Kommentarer: Minskade behandlingskostnader för omhändertagande kombinerat med miljövinster.  

 
Kompletterande bostadsbebyggelse och lokaler vid jord- och skogsbruk prövas positivt 
(sid 28 och 30). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

0 + 0 + 
Kommentarer:  En levande landsbygd är av stort intresse. Risken för ökade servicekostnader för ex.vis hemvård 
bör beaktas. 
 
Exploateringsföretag undviks inom områden av särskilt naturvårdsintresse (sid 40). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 0 0 
Kommentarer:  
 
Vid detaljplanering skall tillgången på grönytor beaktas (sid 46). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + - + 
Kommentarer: Skötselmetoderna för grönytor bör optimeras för att bringa ner kostnaderna. 
 
Grusförekomster av klass I och II enligt grusinventeringen bör ej exploateras (sid 55). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 0 - 
Kommentarer: Klass I och II inrymmer naturvårdsintressen och bör ej exploateras. Vid en bristsituation kan detta 
eventuellt innebära negativa ekonomiska konsekvenser. 
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Planering av attraktiva bostadsområden bör i första hand ske på de orter som har bäst 
förutsättningar. (sid 62). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

0 + + + 
Kommentarer:  Att först satsa på de orter där arbetsmarknaden är dynamisk eller  pendlingsmöjligheter till 
arbetsmarknader utanför kommunen är speciellt gynnsamma kan underlag för en positiv befolkningsutveckling 
skapas. Det kan i sin tur innebära fördelar även för övriga delar av kommunen.  

 
Samordning av bostäder och lokal service skall ske (sid 63). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

0 + + + 
Kommentarer:  

 
Anropsstyrd kollektivtrafik bör införas i lägen med idag dålig kollektivtrafik (sid 71). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + - + 
Kommentarer:  Merkostnaderna för denna trafik faller sannolikt på kommunen vilket i det korta perspektivet är 
negativt. Om denna trafik innebär en bättre service och större möjligheter att bo kvar blir de långsiktiga 
ekonomiska effekterna positiva. 
 
Åtgärder, som motverkar en framtida ny sträckning av Halmstad-Nässjö-järnvägen via 
Hyltebruk bör undvikas (sid 71). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

0 0 - + 
Kommentarer:  Att reservera marken för en framtida eventuell järnvägssträckning kan innebära negativa 
ekonomiska konsekvenser för den enskilde och kommunen eftersom det kan innebära restriktioner i mark-
användningen. Samhällsekonomiskt är det positivt att hålla möjligheten för en bättre sträckning öppen. 
Konskvenserna av en eventuell utbyggnad får bedömas om och när ett beslut om utbyggnad tas. 
 
Fyllnadsmaterial bör finnas tillgängligt vid kanalen i Hyltebruk vid översvämningsrisk 
(sid 78). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

0 + + + 
Kommentarer: Vetskapen om att risken för översvämning av Hyltebruks samhälle snabbt kan minimeras är av 
flera skäl positiv. 
 
Väg 150 dras utanför Torup (sid 78). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + 0 - 
Kommentarer:  Denna fråga är väl utredd av Vägverket, som redovisar konsekvenserna av olika alternativ i sin 
utredning. 
Restriktioner mot exploateringsåtgärder inom påverkansområden för deponiplatser  
(sid 79). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 0 0 
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Sönnerskogs skjutbana bör flyttas (sid 79). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 0 + 
Kommentarer: Kostnader för den som får bekosta markförvärv, nyuppbyggnad samt återställningsarbeten vid 
Sönnerskog. 

 
Bullervallar bör byggas längs störande sträckor av Rv 26 (sid 80). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + 0 + 
Kommentarer:  Kostnader för byggandet belastar projektet men bör kunna uppvägas av de samhällsekonomiska 
vinsterna. 
 
Källare undvikes vid byggande i grusåsar (sid 80). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + 0 + 
Kommentarer:  . 
 
Ny vattentäkt för Unnaryd bör lokaliseras (sid 81). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 - 0 
Kommentarer: En investering kan på kort sikt vara kommunalekomiskt negativ. Om inget görs är dock riskerna 
för allvarliga driftsstörningar stora vilket i sin tur har negativa kommunalekonomiska konsekvenser. 
 
Mark för infiltrationsanläggningar lokaliseras i Femsjö, Fröslida och Jälluntofta  
(sid 81). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 0 + 
Kommentarer:  Kommunens kostnader för investeringarna tas på sikt ut av användarna. En utbyggnad är jämfört 
med nu rådande förhållanden ekonomiskt negativt, men krav på förbättrade avloppslösningar gör att en 
gemensam lösning på sikt sannolikt innebär en mindre kostnad än enskilda anläggningar. 
 
Ökad användning av biobränsle (sid 65). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ 0 0 + 
Kommentarer:  En ökad användning innebär konkurrens om råvaran. 
 
Kommunens karaktär av skog med inslag av öppen jordbruksmark skall bibehållas  
(sid 27 och 30). 
Miljökonsekvenser Sociala 

konsekvenser 
Kommunalekonom. 
konsekvenser 

Samhällsekonom. 
konsekvenser 

+ + 0 0 
Kommentarer:  . Samlade lösningar för åtgärder är önskvärda, vilket kan innebära samhällsekonomiskt negativa 
effekter. 
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Till beskrivningen hör markanvändningskartor, vilka följer efter sidan 98. 
 
Redovisningen avser den huvudsakliga markanvändningen. För jord- och skogsbruk redovisas 
pågående markanvändning med gul respektive grön färg. I övrigt redovisas pågående 
markanvändning huvudsakligen med blå färg och förändrad markanvändning med röd färg. 

Jordbruk/skogsbruk 
Utmärkande för kommunens karaktär är skogen, som utgör huvuddelen av kommunens yta, 
med inslag av öppen jordbruksmark och ett stort antal sjöar. Öppen jordbruksmark finns 
företrädesvis i Nissadalen, Torup Brännögård, Kinnared, Landeryd och vid Övre och Yttre 
Mjäla. Därutöver finns en mångfald av små öppna områden, i synnerhet i anslutning till de 
många byarna. Denna karaktär är viktig att värna om genom att inte nämnvärt förändra 
fördelningen mellan de olika ägoslagen. 

Tätortsbebyggelse 
I de större orterna finns i allmänhet redan planerad mark tillgänglig för framtida exploatering. 
Närmare detaljer om detta framgår av de fördjupade översiktsplaner, som upprättats för 
Drängsered, Rydöbruk, Torup, Landeryd och Hyltebruk. För Unnaryd och Kinnared kvarstår 
att upprätta fördjupningar, varför dessa orter redovisas som utredningsområden på 
markanvändningskartan. 

Naturområden med förordnanden 
Här redovisas naturreservat, naturminnen och fågelskyddsområden . Vad som gäller inom 
dessa områden framgår av riktlinjer i kapitel 6. 

Rekreation 
Inom redovisade områden för rekreation förutsättes att särskild hänsyn tas till rekreations-
värdena vid utövande av de areaella näringarna. I övrigt redovisas befintliga anläggningar av 
särskilt värde för friluftslivet. 

Kommunikationer 
Allmänna vägar samt järnvägar redovisas. Utredningsområden för framtida ny sträckning av 
Nissastigen förbi Skeppshult/Smålandsstenar i Gislaveds kommun redovisas. 

Anläggningar 
Här redovisas täkter och större ledningar som i sig är arealkrävande eller genererar skydds-
områden och störningar. Bestämmelser som reglerar annan markanvändning i närheten 
framgår av kapitel 6. Beträffande berg- och grusfyndigheter redovisas de områden som 
bedömts möjliga att exploatera med hänsyn till natur- och kulturvärden m.m. Tillåtligheten för 
nya täkter prövas dessutom i särskild ordning av länsstyrelsen. 
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 Kapitel 6: Riktlinjer 

 
Till beskrivningen hör riktlinjekartor, vilka följer efter sidan 130. 
 
 AVF  -  Avfallsdeponi           (Se även kap 3, avsnitt 20 och 23) 

AVF1     Borabo 
Inom ett område på cirka 200 meter från området för deponi bör grävning, 
schaktning, dikning och grundvattenuttag undvikas i annan mån än som 
erfordras enligt koncession för anläggningen. Trädavverkning i deponins 
närområde får inte ske utan länsstyrelsens medgivande. Ny bebyggelse bör ej 
tillkomma närmare deponiområdet än 200 meter. 
 
AVF2     Nedlagda tipplatser 
Inom ett avstånd på cirka 200 meter från område för nedlagd täkt bör grävning, 
schaktning, dikning och grundvattenuttag undvikas. Ny bebyggelse bör ej till-
komma. 
 

 DP   -   Detaljplanelagt område 

Gällande bestämmelser framgår av respektive detaljplan. Detaljplanens bestäm-
melser är bindande. Endast mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte 
kan tillåtas. Planer utan genomförandetid kan ändras eller upphävas när kom-
munen anser att nya behov föreligger. 
 

 EL  -  Kraftledning            (Se även kap 3, avsnitt 18 och 23.) 

EL1     Ledning  i storkraftnätet 400 kV 
Vid prövning av bygglov och förhandsbesked för anläggningar och andra 
byggnader än bostäder bör gällande starkströmsföreskrifter tillämpas. Ny 
bostadsbebyggelse bör placeras minst 200 meter från ledningen med hänsyn till 
omgivningspåverkan från elektromagnetiska fält m.m. 
 
EL2     Ledning i regionnätet 40-130 kV 
Vid prövning av bygglov och förhandsbesked för anläggningar och andra bygg-
nader än bostäder bör gällande starkströmsföreskrifter tillämpas. Ny bostads-
bebyggelse bör placeras minst 100 meter från ledningen med hänsyn till om-
givningspåverkan från elektromagnetiska fält m.m. 
 

 F  -  Rekreation och friluftsliv                    (Se även kap 3, avsnitt 12.) 

F1     Väster om Torup 
Skogsbruket bör bedrivas med stor hänsyn till rekreationsvärdena. Ny 
bebyggelse eller större förändring av befintlig bebyggelse bör utföras så att 
tillgängligheten till mark och vatten ej försämras. Inom område med fördjupad 
översiktsplan gäller ställningstaganden i denna. Bosgårdsfallet  avses avsättas 
som naturreservat för vilket särskilda bestämmelser gäller (se NR9). 
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F2     Öster om Torup 
Skogsbruket bör bedrivas med stor hänsyn till rekreationsvärdena. Ny 
bebyggelse eller större förändring av befintlig bebyggelse bör utföras så att 
tillgängligheten till mark och vatten ej försämras. Inom området finns område 
med särskilda naturvårdsintressen (se N10). 
 
F3     Väster om Hyltebruk 
Jord- och skogsbruket bör bedrivas med stor hänsyn till rekreationsvärdena. Ny 
bebyggelse eller större förändringar av befintlig bebyggelse bör utföras så att 
tillgängligheten till mark och vatten ej försämras. Inom området finns områden 
med särskilda natur- respektive kulturmiljövårdsintressen (se N36 och K17). 
 
F4     Öster om Hyltebruk 
Jord- och skogsbruket bör bedrivas med stor hänsyn till rekreationsvärdena. Ny 
bebyggelse eller större förändringar av befintlig bebyggelse bör utföras så att 
tillgängligheten till mark och vatten ej försämras. Inom område med fördjupad 
översiktsplan gäller ställningstaganden i denna. Inom området finns område 
respektive objekt med särskilda kulturmiljövårdsintressen (se K14). Inom 
området finns också område med särskilda naturvårdsintressen (se N35). 
 
F5     Unnaryd 
Skogsbruket bör bedrivas med stor hänsyn till rekreationsvärdena. Ny 
bebyggelse eller större förändring av befintlig bebyggelse bör utföras så att 
tillgängligheten till mark och vatten ej försämras. När fördjupad översiktsplan 
har antagits för Unnaryds samhälle kommer ställningstaganden som eventuellt 
berör området att gälla. Ödegärdet är avsatt som naturreservat för vilket 
särskilda bestämmelser gäller (se NR8). För Kroksjön gäller 200 meter 
strandskydd (se SS). 
 
F6     Bolmen - Unnen 
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Se RI15). Riktlinjer för 
området har formulerats i den särskilda planering som skett för Bolmenområdet 
(Bolmen 2000). . Befintlig jordbruksmark bör i största möjliga mån bevaras för 
att bibehålla landskapets småbrutna karaktär. Inom planlagt område skall 
planbestämmelserna följas. Inom området finns områden med naturvårdsintresse 
samt områden respektive objekt med kulturmiljövårdsintresse (se N74-76, 80-82, 
resp K42-43, 45, 47-48, 52). 
 
F7     Vandrings- och cykelleder 
Skogsbruket i anslutning till led bör bedrivas med stor hänsyn till rekreations-
värdena. Bebyggelse och andra anläggningar bör förläggas på sådant avstånd att 
framkomlighet och upplevelser längs leden inte försämras. Detta gäller särskilt i 
anslutning till rastplatser och vindskydd. Inom de intresseområden, som leden 
passerar genom, gäller dessutom riktlinjerna för respektive område. 
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 FS  -  Fågelskyddsområde           (Se även kap 3, avsnitt 2 och 10.) 

FS1     Kia holme 
För området gäller särskilda bestämmelser enligt beslut 1983-02-25 med stöd av 
7 kap 12 § miljöbalken, bl.a. tillträdesförbud 1/4 - 15/7. 
 
FS2     Stora och Lilla Förö 
För området gäller särskilda bestämmelser enligt beslut 1983-02-25 med stöd av 
7 kap 12 § miljöbalken, bl.a. tillträdesförbud 1/4 - 15/7. 
 
FS3     Stora och Lilla Slangholmen 
För området gäller särskilda bestämmelser enligt beslut 1983-02-25 med stöd av 
7 kap 12 § miljöbalken, bl.a. tillträdesförbud 1/4 - 15/7. 
 

 FÖP  -  Område med fördjupad översiktsplan 

Nybyggnad och större tillbyggnad bör ske med stöd av detaljplan. I vissa fall, 
som inte strider mot intentionerna i den fördjupade översiktsplanen, kan undan-
tag medges från kravet på detaljplan efter särskild bedömning. 
 

 (FÖP)  -  Område för vilket fördjupad översiktsplan föreslås upprättas 

Nybyggnad och större tillbyggnad bör ske med stöd av detaljplan. Där detaljplan 
saknas bör planmässiga överväganden föregå eventuellt bygglov. Enstaka 
byggnad eller anläggning kan liksom tillbyggnad tillåtas om det inte bedöms 
försvåra framtida planläggning. 
 

 GAS  -  Gasledning                     (Se även kap 3, avsnitt 18.) 

GAS1     Kommungränsen  i väster - Hyltebruk 
Inom en zon på 200 m på vardera sidan om gasledningen och i anslutning till 
andra tekniska anläggningar gäller särskilda skyddsbestämmelser enligt Spräng-
ämnesinspektionens naturgasföreskrifter. Ytterligare bebyggelse, utöver den som 
anges av zonklassningen, får ej förekomma inom nämnda zon på 200 m på ömse 
sidor av gasledningen. Samråd bör alltid ske med ledningsägaren vid lovgivning 
inom angivet skyddsområde. 
 
GAS2     Hyltebruk - kommungränsen i öster 
Inom en zon på 200 m på vardera sidan om planerad sträckning av gasledningen 
och i anslutning till andra planerade tekniska anläggningar bör 
skyddsbestämmelserna enligt Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter 
tillämpas. Ytterligare bebyggelse, utöver den som anges av zonklassningen, får 
ej förekomma inom nämnda zon på 200 m på ömse sidor av gasledningen. 
Samråd bör alltid ske med ledningsägaren vid lovgivning inom angivet 
skyddsområde. 
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 GG  -  Grusförekomst                                      (Se även kap 3, avsnitt 14.) 

GG1     Norr Baskered  GG11     Mjälleryd 
GG2      Nordost Frillebo  GG12     Vägaholm 
GG3     Tovared  GG13     Ryasjön 
GG4     Ekås   GG14     Norr Rya 
GG5     Nordväst Torup  GG15     Rya  
GG6     Sydväst Kvinja  GG16     Ängamossen 
GG7     Övre Mjäla  GG17     Väster Rangen 
GG8     Väster Hultet  GG18     Sydost Starrsjön 
GG9     Sydväst Godhult  GG19     Starrflo 
GG10   Lindhult  GG20     Getterhult 
Åtgärder inom eller i nära anslutning till områdena, vilka kan förhindra eller 
försvåra ett framtida utnyttjande av grustillgångarna bör undvikas.  
 

 GK  -  Krossbergsförekomst                    (Se även kap 3, avsnitt 14.) 

GK1     Kallarp 
GK2     Borgen 
GK3     Nordväst Stora Skärshultasjön 
Åtgärder inom eller i nära anslutning till områdena, vilka kan förhindra eller 
försvåra ett framtida utnyttjande av krossbergstillgångarna bör undvikas.  

 
 JVG  -  Järnväg                     (Se även kap 3, avsnitt 19.) 

JVG1    Halmstad-Nässjö 
Inom ett avstånd av 50 meter från järnväg bör ny bebyggelse eller fastighets-
bildning, som kan komma att störa  eller störas av järnvägstrafiken inte tillåtas. 
Inom detaljplanelagt område regleras avståndet av detaljplanens bestämmelser. 
Betydligt större avstånd kan erfordras med hänsyn till vibrationer eller buller. 
Vid lokalisering av bebyggelse eller annan verksamhet, som innebär att 
obevakad eller annan olämplig plankorsning med järnvägen måste utnyttjas, bör 
noga övervägas om annan lokalisering alternativt vägomläggning/korsnings-
ombyggnad är möjlig. Samråd med Banverket bör alltid ske vid åtgärder enligt 
ovan. 
 
JVG2    Torup-Hyltebruk 
Se JVG1. 
 

 K  -  Kulturmiljövård                     (Se även kap 3, avsnitt 13.) 

K1     Drängsered 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns detaljplanelagd mark (se D) och område med samlad 
bebyggelse (se S). 
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K2     Stora Glöshult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas.  

 
K3     Ramnared 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till fornlämnings-
områden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). Inom området 
finns värdefullt öppet landskap (se Ö) 
 
K4     Femsjö 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Del av området omfattas av 
områdesbestämmelser (se OB) samt utgör samlad bebyggelse (se S). Inom 
området finns särskilt naturvårdsintresse (se N45, 49, 50). Dullaberget utgör 
kyrkligt naturreservat (se NR11). Hela området omfattas av riksintresse för 
naturvård (se RI3) och kulturmiljövård (se RI14). 
 
K5     Bohult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien).  Del 
av området ingår i riksintresse för naturvård (se RI3). 
 
K6     Södra Bökeberg 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N51) och värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
K7     Flahult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Del av området ingår i riksintresse för 
naturvård (se RI3). 
 
K8     Knalleberg 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. 
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K9     Löjenäs 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt naturvårds-
intresse (se N48). Området är beläget inom område med riksintresse för naturvård 
(se RI3). 

 
K10     Nabba 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N32). 
 
K11     Saraböke 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (N47). Området är delvis beläget 
inom område med riksintresse för naturvård (se RI3). 
 
K12     Yaberg 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N47). 
 
K13     Älmhult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Området är delvis beläget inom område 
med riksintresse för naturvård (se RI3). 
 
K14     Färgaryd 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N43-44), värdefull våtmark (se 
V12) och värdefullt öppet landskap (se Ö). Området är delvis beläget inom 
område med riksintresse för naturvård (se RI2) och inom område med intresse 
för rekreation och friluftsliv (se F4). 
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K15     Bexet-Ekenäs 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). Del 
av området omfattas av områdesbestämmelser (se OB) och samlad bebyggelse 
(se S). Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N45) och värdefullt 
öppet landskap (se Ö). 

 
K16     Hökhult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Området utgör även värdefullt öppet 
landskap (se Ö). 
 
K17     Kambo 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N36). Området är beläget inom 
närrekreationsområde för Hyltebruk (se F3). 
 
K18     Jälluntofta kyrkby 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). Del 
av området utgör samlad bebyggelse (se S). Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N61) och värdefullt öppet landskap (se Ö). Området 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (se RI11). För Jällunden gäller 200 
meter strandskydd (se SS). 
 
K19     Hult-Ringshult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). Vid 
byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. För Jällunden gäller 200 meter strandskydd 
(se SS). Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N61). 
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K20     Kinnared 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Området omfattas delvis av detaljplan (se 
D) och samlad bebyggelse (se S). Inom området finns värdefullt öppet landskap 
(se Ö). 
 
K21     Ballabo 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N15). 

 
K22     Ry by 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N14). Området omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården (se RI9). 
 
K23     Åmot 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns detaljplan (se D) samt värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
K24     Långaryd 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns detaljplan (se D) och 
samlad bebyggelse (se S) samt värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
K25     Boarp 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N41) och värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
K26     Bälshult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. 
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K27     Fängsjö 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns värdefullt öppet landskap (se Ö).  

 
K28     Jansberg 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N37-38) . 
 
K29     Nissaryd 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns värdefullt öppet landskap (se Ö). Området är delvis beläget 
inom område med riksintresse för naturvård (se RI2) samt värdefullt 
våtmarksområde (se V12). 
 
K30     Stora Skärshult 
Inom området bör bebyggelse ej tillåtas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N39). 
 
K31     Stora Färgens norra strand 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N45-46) . 
 
K32     Strömhult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N58). 
 
K33     Fröslida 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Del av området utgör samlad bebyggelse 
(se S). Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N5). 
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K34     Ivås 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Befintlig gasledning passerar genom området (se GAS1). Del av området är 
utpekat som riksintresse för naturvården (se RI6) 

 
K35     Lahult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N23). 
 
K36     Lintalund 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Del av området utgör naturreservat (se 
NR5). Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N21). 
 
K37     Lopered 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N4 och 6) och värdefullt öppet 
landskap (se Ö). 
 
K38     Nyebro 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). Del 
av området utgör samlad bebyggelse (se S). Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N4) . 
 
K39     Gräshult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. 
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K40     Hulan-Älganäs-Äsphult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N71-72). 
 
K41     Hässlehult 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas.  

 
K42     Möllekvarn 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Del av området utgör samlad bebyggelse 
(se S). Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N79, 82) . Området 
omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15). I den särskilda 
Bolmenplaneringen har speciella riktlinjer formulerats. För Bolmen gäller 200 m 
strandskydd (se SS). 
 
K43     Nässja 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N74 och 76) . Området omfattas av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (se RI15 och F6). I den särskilda Bolmenplaneringen har speciella 
riktlinjer formulerats. För Unnen gäller 200 m strandskydd (se SS). 
 
 
K44     Osberg 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N55-56) . Del av området  utgör 
riksintresse för naturvården (se RI7). 
 
K45     Sjö-Hogård-Tykagård 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N52, 74 och 77) . Del av området 
utgör naturreservat (se NR12) och omfattas av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (se RI15 och F6). För Unnen gäller 200 m strandskydd (se SS). 
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K46    Slätteryd-Grysshult  
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Inom området finns särskilt 
naturvårdsintresse (se N73) . 
 
K47     Tiraholm 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N79 och 81) och värdefullt öppet 
landskap (se Ö). Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (se 
RI15 och F6). I den särskilda Bolmenplaneringen har speciella riktlinjer 
formulerats. För Bolmen gäller 200 m strandskydd (se SS). 
 

 
K48     Vallsnäs 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N74-75) och detaljplanelagt 
område (se D). Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (se 
RI15 och F6). I den särskilda Bolmenplaneringen har speciella riktlinjer 
formulerats. För Unnen gäller 200 m strandskydd (se SS). 
 
K49     Vare 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N57)  och samlad bebyggelse 
(se S). 
 
K50     Åker och Färda 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder i anslutning till 
fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen (länsantikvarien). 
Inom området finns särskilt naturvårdsintresse (se N70) och värdefullt öppet 
landskap (se Ö). 
 
K51     Ödegärdet 
Området utgör även naturreservat (se NR8) och är av riksintresse för 
kulturmiljövården (se RI13). Intresse finns för det rörliga friluftslivet (se F5). 
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K52     Önnekvarn 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. Inom området bör 3 kap 12 och 17 §§ Plan- och bygglagen 
om skydd mot förvanskning hävdas. Området omfattas av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). I den särskilda Bolmenplaneringen har 
speciella riktlinjer formulerats. För Unnen och Bolmen gäller 200 m strandskydd 
(se SS). 
 
Kö     Övriga kulturminnen 
Vid byggnadsåtgärder eller andra förändringar bör särskild hänsyn till områdets 
bevarandevärden tas. För byggnader bör 3 kap 10-13 och 17 §§ Plan- och 
bygglagen om särskild hänsyn och skydd mot förvanskning hävdas. Vid åtgärder 
i anslutning till fornlämningsområden skall samråd ske med länsstyrelsen 
(länsantikvarien). 
 

 M  -  Militärt område                     (Se även kap 3, avsnitt 21.) 

M1     Fjällen 
Inom området får bebyggelse eller andra anordningar som ej är knutna till 
försvarsändamålet inte förekomma.  

 
 N  -  Särskilt naturvårdsintresse                    (Se även kap 3, avsnitt 10.) 

N1     Holmelia 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Bok- och ekskog skötes genom normalt 
ädellövskogsbruk. Även övrig löv- och blandskog bör också bevaras. 
Kulturlandskapet vid Holmelia bör hållas öppet. 
 
N2     Hällhult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet bör hållas öppet 
genom fortsatt bete och slåtter. Naturskogen i öster bör lämnas orörd. 
Lövbestånden i väster bör skötas med stor hänsyn. 
 
N3     Stensered 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet bör hållas öppet 
genom bete och odling. Betet på näset bör utvidgas ned till Långesjön. Vid 
Stensered kan ädellövskogsskötsel bedrivas, inslaget av lind gynnas. 
 
N4     Nissans dalgång, Boås-Nyebro 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet bör fortsättningsvis 
hållas öppet, i sluttningszonerna bör betesdriften fortsätta. Befintliga lövskogar 
bör bevaras. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K33, 37 och 38) och 
värdefullt öppet landskap (se Ö). 
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N5    Spenshult-Nissaslätt 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. De öppna markerna bör hävdas genom 
växtodling och bete. Lövskogen vid Boås bör bevaras som lövskog. Vid 
slutavverkning på Fröslida bör eftersträvas att tallinslaget bevaras. Inom området 
finns värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
N6    Lopered-Öllsjö 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. De öppna markerna öster om 
Nissastigen bör fortsätta att betas. Hagmarksområdet centralt, väster om 
Nissastigen bör skötas genom bete, röjning och gallring. Inom området finns 
kulturmiljöintressen (se K37). 
 
N7    Rönnskog 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Sluttningens betydelse för 
landskapsbilden bör beaktas. Dikning och omföring av löv- och blandskog till 
barrkultur bör undvikas. Vid gallring bör inslaget av lind bör gynnas. 
Betesgången, i synnerhet skogsbetet, bör fortsätta.  

 
N8    Hinnakullsberg 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Ekbeståndet på bergets topp och 
bestånd vid nordbranten bör lämnas att utvecklas fritt. Övrig löv- och blandskog 
bör skötas med stor hänsyn. 
 
N9    Hulegård-Gillesgård 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Områdets geologiska värde skall 
speciellt beaktas, grustäkter bör återställas. Kulturlandskapet bör hållas öppet, 
vid Övregård genom fortsatt betesgång. Inom området finns värdefullt öppet 
landskap (se Ö). 
 
N10   Ramnåsaberget 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området ingår i närrekreationsområde 
för Torups samhälle (se F2). 
 
N11   Nädhult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. All dikning och omföring av löv- och 
blandskog till barrkultur bör undvikas. Gamla vidkroniga träd (ek, asp, lind 
m.fl.) bör sparas. Det öppna landskapet bör även fortsättningsvis hävdas. Inom 
området finns värdefullt öppet landskap (se Ö). 
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N12    Maås-Tovared 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet bör hållas öppet 
genom bete och odling. Normalt skogsbruk i sluttningarna bör planeras med stor 
hänsyn. Beståndet med gammal gran i ”Jättarnas dal” vid Kyrkebol bör 
utvecklas fritt. Inom området finns värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
N13      Lidhult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Naturskogen bör lämnas helt  orörd och 
betesdriften på naturbetesmarken fortsätta. Även resterande kulturlandskap bör 
hållas öppet. 
 
N14    Ry 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör hävdas med ogödslat bete, 
slåtter och växtodling. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K22). Det är 
även av riksintresse för kulturmiljövården (se RI9). 

 
N15      Ballabo 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör hållas öppet, 
igenväxande delar bör på nytt betas. Ädellövskogsbruk kan bedrivas. Inom 
området finns kulturmiljöintressen (se K21). 
 
N16      Sandsered 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör genom fortsatt hävd 
hållas öppet med fortsatt bete på naturbetesmarken. Inom området finns 
värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
N17      Skogsgärde 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör genom fortsatt hävd 
hållas öppet. 
 
N18      Västeråns dalgång 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Inga ytterligare regleringar bör tillåtas. 
 
N19      Skärkeån nedre 
Exploateringsföretag bör undvikas. Skogsbruket bör bedrivas med hänsyn till 
friluftslivet. 
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N20      Mårenäs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 
 
N21      Lintalund-Norra Glassbo 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Del av området (Lintalund) utgör 
naturreservat (se NR5). Utanför reservatet bör vid Norra Glassbo öppen mark 
hävdas och lövinslaget bevaras. Inom området finns kulturmiljöintressen (se 
K36). 
 
N22      Veka 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör stängslas in och betas för 
att vårda hagmarksekarna och förhindra slyuppväxt. Lindinslaget bör gynnas. 
 
N23      Klubbåns dalgång 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.   Landskapet bör bibehållas öppet 
utefter hela sträckan Sandshult-Lahult. Betesdriften bör fortsätta i Lahult och 
gödsling bör undvikas på f.d. hårdvallsäng i sluttningen mot ån. 
Landskapsvårdande röjningar bör utföras längs klubbån. Inom området finns 
kulturmiljöintressen (se K35). 

 
N24      Sandsjön 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  Kanoting bör ej ske i den värdefulla 
fågelsjön. Kulturlandskapet vid Drögshult bör hållas öppet genom bete. 
 
N25      Nordsjön-Mjälasjön 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  Landskapet bör hållas öppet, bl.a. med 
bete vid Mörtekull. Skogsbruket bör bedrivas mycket skonsamt i strövområdet 
vid Kvarnforsen. På berget mellan sjöarna bör västsluttningarna och kupolen 
lämnas orörd medan på sluttningarna mot norr och öster ett försiktigt skogsbruk 
kan bedrivas. Det senare gäller också skogsmarken väster om Mjälasjön. För 
Uvekull gäller områdesbestämmelser (se OB). Inom området finns värdefullt 
öppet landskap (se Ö). 
 
N26      Kärrshult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Alla skogliga ingrepp bör undvikas. 
Dikning bör undvikas på våtmarken öster om objektet. 
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N27      Skavsjön 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  
 
N28      Svartesjön 
Referenssjö som ej får kalkas. Kalkning av tillrinningsområdets skogsmark får ej 
heller ske. Särskilda regler finns för avverkning, skogsgödsling och dikning. 
Avloppsutsläpp till sjön får ej ske, ej heller får den sänkas, regleras eller 
muddras i någon större omfattning.  
 
N29      Stora Frillen 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 100 meter strandskydd råder runt sjön 
(se SS). På grund av det ornitologiska värdet bör kanoting ej förekomma. 
Skogsbruket bör bedrivas med stor varsamhet, all dikning bör undvikas. Inom 
området finns kulturmiljöintressen (se K10). 
 
N30      Lilla Frillen 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  Alla åtgärder som kan medföra 
negativa förändringar av den goda vattenkvaliten bör undvikas. Skogsbruket bör 
bedrivas med varsamhet. 

 
N31      Femmen-Håknasjön 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  Betesgång bör ske på markerna mellan 
sjöarna och Knallalt. På grund av det ornitologiska värdet bör kanoting ej 
förekomma. Inom området finns värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
N32     Nabba 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör hållas öppet med 
betesgång. Skogsbruk i naturskogen bör bedrivas med stor varsamhet. Inom 
området finns kulturmiljöintressen (se K10). 
 
N33     Villmossen 
Dikning och rensning av våtmarken bör ej tillåtas. 
 
N34     Yttrebo 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör hållas öppet genom 
bete och odling. 
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N35     Staffansbo-Sonhult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör lämnas att utvecklas fritt. 
Området utgör en del av rekreationsområde för Hyltebruk (se F4). 

 
N36     Kambo-Västra Åkralt 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Odlingslandskapet i Västra Åkralt och 
delar av Kambo bör hävdas. Igenväxande öppna marker bör instängslas för bete.  
Bestånd av ädellövskog bör skötas med stor hänsyn med bl.a. föryngrings-
åtgärder. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K17). Området utgör en del 
av rekreationsområde för Hyltebruk (se F3). 
 
N37     Jansbergssjön 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder runt sjön 
(se SS). Inom området finns kulturmiljöintressen (se K28). 
 
 
N38     Jansberg 
För hembygdsparken finns även kulturmiljöintressen (se K28). Fortsatt slåtter av 
parken är önskvärd. Den öppna marken bör hävdas genom odling eller bete. 
Lövskogen bör skötas med stor hänsyn.  

 
N39     Skärshultasjöarna 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  Inom området finns kultur-
miljöintressen (se K30). Delar av området omfattas av detaljplan (se D) 
respektive områdesbestämmelser (se OB). 
 
N40     Norra Åkershult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  
 
N41     Nissans dalgång, Björnaryd-Boarp 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Den öppna marken bör hävdas genom 
odling eller bete. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K25) och värdefullt 
öppet landskap (se Ö). Området berörs av utredningsområde för framtida 
sträckning av Rv 26 (se U2). 
 
N42       Norra Fagerhult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör lämnas att utvecklas fritt. 
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N43      Byås backar 
Exploateringsföretag bör undvikas. De öppna markerna bör skötas genom odling 
eller bete. De lundartade bestånden bör skötas genom försiktig gallring och 
eventuell hamling av lind. Beståndet i blockravinen bör lämnas för fri 
utveckling. Lövsumpskog längs stranden bör gallras. Inom området finns kultur-
miljöintressen (se K14) och värdefullt öppet landskap (se Ö). Området är delvis 
beläget inom område som omfattas av riksintresse för naturvården (se RI2). För 
Färgensjöarna gäller 200 m strandskydd (se SS). 
 
N44       Färgaryd-Byås 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör hållas öppet genom bete 
och odling. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K14) och värdefullt 
öppet landskap (se Ö). 
 
N45       Färgensjöarna 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder runt 
sjöarna (se SS). Det öppna kulturlandskapet bör hållas öppet. Normal skötsel av 
ädellövskog bör ske. Övriga naturskogar av löv- och blandtyp bör bevaras. 
Organiserad kanoting bör inte bedrivas under häckningstid. Del av området är av 
riksintresse för naturvården (se RI3). För området kring Femsjö gäller dels 
områdesbestämmelser (se OB) dels riksintresse för kulturmiljövården (se RI14). 
Inom området finns kulturmiljöintressen (se K4, 11, 15 och 31). Inom området finns 
samlad bebyggelse (se S). 
 
N46       Näs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Inkommande gran i ekbeståndet bör 
gallras ut. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K31). 
 
N47       Hallaböke-Yaberg 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Tallskogen på ömse sidor Ibronäset bör 
bevaras och föryngras med tall. Områden med lövskog bör bevaras. Bokskogen i 
Hallaböke bör skötas enligt gängse metoder. All dikning i våtmarken bör 
undvikas. Del av området är av riksintresse för naturvården (se RI3). Inom 
området finns kulturmiljöintressen (se K11-12). 
 
N48       Löjenäs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet bör hävdas genom 
slåtter, bete och odling. Området ingår i område av riksintresse för naturvården 
se RI3) samt omfattas av intresse för kulturmiljövården (se K9). För Färgen-
sjöarna gäller 200 m strandskydd (se SS). 
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N49       Femsjö kyrkby 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Det öppna kulturlandskapet bör hållas 
öppet. För området gäller riksintresse för kulturmiljövården (se RI14 och K4) och 
för naturvården (se RI3). För området gäller områdesbestämmelser (se OB) och 
del av området utgör samlad bebyggelse (se S).  

 
N50       Rullstensåsen Femsjö 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör skyddas bl.a. mot 
vägomläggningar. Skogsbruket bör bedrivas med stor naturvårdshänsyn, varvid 
syftet på lång sikt bör vara att åstadkomma en föryngring av tall och lövskog. 
För området gäller riksintresse för kulturmiljövården (se RI14 och K4) och för 
naturvården (se RI3).  
 
N51       Bökeberg 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör hävdas med bete, slåtter 
och växtodling. Slåtterytor och angränsande naturbetesmark bör inte gödslas. 
Igenväxande betesmarker i norr bör åter betas. Naturskogen i norr bör skötas 
försiktigt, alternativt utvecklas fritt. Inom området finns kulturmiljöintressen (se 
K6) och värdefullt öppet landskap (se Ö). 
 
N52       Rocknen 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Befintlig naturskog bör bevaras som 
löv- eller blandskog. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K45). 
 
N53       Realsbo-Yås 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet bör hållas öppet 
genom bete och odling. Lövblandskogen i sluttningen i Berg bör bevaras och 
skötas som lövskog. 
 

 
N54       Skifthult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Föryngring bör eftersträvas i 
bokskogen. Bete bör ske på inägorna. 
 
N55       Fjällen 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder runt sjön 
(se SS). Det öppna kulturlandskapet bör bibehållas. Naturskogarna på öarna bör 
lämnas för fri utveckling. All dikning av Ögärdet bör undvikas. Organiserad 
kanoting bör styras från området. 
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N56       Osberg 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör hävdas med bete, slåtter 
och växtodling. Slåttermarken och den terrasserade betesmarken bör inte 
gödslas. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K44). Del av området är av 
riksintresse för naturvården (se RI7). 
 
N57       Vare-Gräshult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör hållas öppet genom 
bete och odling. Den gamla landsvägens sträckning bör bevaras. Betesmarker 
vid Korpakullen bör hävdas genom bete utan gödsling. Inom området finns 
kulturmiljöintressen (se K49) och samlad bebyggelse (se S). 
 
N58       Strömhultaåns dalgång 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.   Dikning och annan exploatering av 
våtmarken bör inte tillåtas. Rensning av åfåror bör utföras varsamt, ingen rätning 
eller kanalisering bör tillåtas. Kulturlandskapet bör hållas öppet genom bete och 
växtodling. På ej betade marker utefter ån och på igenväxande f.d. betesmarker 
bör betet återupptas. Inom området finns kulturmiljöintressen (se K32).  
 
N59       Trollasjöarna 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  
 
N60       Bokeberget 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Skogen bör lämnas att utvecklas helt 
fritt. Inkommande granplantor bör bortröjas. Dikning bör undvikas. Området är 
beläget inom riksintresse för naturvården (se RI4). 

 
N61       Jällunden 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder runt 
Jällunden (se SS). Inom området finns detaljplan för Simmarydsnäs och 
Jälluntofta camping (se DP) och samlad bebyggelse i Jälluntofta (se S). Det 
öppna landskapet bör bibehållas. Skogsbruk på öarna bör bedrivas med 
försiktighet. Jälluntofta kyrkby är av riksintresse för kulturmiljövården (se RI11 
och K18). I södra delen av området finns intresse för kulturmiljövården (se K19). 
Sikön är naturreservat (se NR1). Inom området finns värdefullt öppet landskap 
(se Ö). 
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N62       Högön 
Exploateringsföretag bör undvikas. Kvarvarande skog bör lämnas att utvecklas 
helt fritt. 200 meter strandskydd råder längs Jällunden (se SS). 
 
N63       Fåglanäs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder längs 
Jällunden (se SS). Hagmarken bör sättas i stånd genom bete utan gödsling. 
Åkrarna bör hävdas. På Flätingsnabb bör bedrivas ett skogsbruk med stor 
hänsyn, på sikt bör omföring ske till lövskog. 
 
N64       Hastaböke 
Exploateringsföretag bör undvikas. Skogsbeståndet bör lämnas för fri 
utveckling. Kulturlandskapet bör hållas öppet genom bete och odling. 
 
N65       Hastaböke gård 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Vid eventuell slutavverkning bör de 
gamla tallarna överhållas. Kulturlandskapet bör hållas öppet genom bete. 
 
N66       Tannshult 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Barrskogen vid Tannsjön bör lämnas 
för fri utveckling. Dikning av våtmark bör inte tillåtas. Kulturlandskapet bör 
hävdas genom betesgång. 
 
N67       Rullstensås Ärnarp 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör skyddas mot 
vägomläggning. 
 
N68       Ölmesberg 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Bokskogen bör skötas normalt, 
omgivande blandskog försiktigt. Vid gallring bör bok och ek gynnas. 
Kulturlandskapet bör hållas öppet.  

 
N69       Harasjön 
Referenssjö som ej får kalkas. Kalkning av tillrinningsområdets skogsmark får ej 
heller ske. Särskilda regler finns för avverkning, skogsgödsling och dikning. 
Avloppsutsläpp till sjön får ej ske, ej heller får den sänkas, regleras eller 
muddras i någon större omfattning.  
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N70       Färda-Unnaryd 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Kulturlandskapet vid Färda-Åker och 
kring Kroksjön bör bevaras i hävd. Bland- och lövskog kring Kroksjön bör 
skötas som sådan. 200 meter strandskydd råder längs Jällunden (se SS). 
Ödegärdet är avsatt som naturreservat (se NR8) och är av riksintresse för 
kulturmiljövården (se RI13 och K51). Denna del utgör också 
närrekreationsområde för samhället (se F5). För norra delen av området finns 
intresse för kulturmiljövården (se K50). 
 
N71       Stora Slätten-Lillesjön 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena.  All dikning av våtmarken bör 
undvikas. All avverkning på öarna, med undantag av Storö och Lottö, bör 
undvikas. 
 
N72       Älganäs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Området bör hävdas genom betesgång. 
Inom området finns intresse för kulturmiljövården (se K40). 
 
N73       Slätteryd 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör hållas öppet genom 
bete och växtodling. Inom området finns intresse för kulturmiljövården (se K46). 
 
N74       Unnen 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder runt sjön 
(se SS). Kanoting bör styras bort från särskilt känsliga delar av sjön. Inom 
området finns intresse för kulturmiljövården (se K43 och 45). Området är beläget 
inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6).  
 
N75       Vallsnäs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. För campingplatsen gäller detaljplan  
(se D). 200 meter strandskydd råder runt sjön (se SS). Kulturlandskapet bör 
hållas öppet genom bete och växtodling. Inom området finns intresse för 
kulturmiljövården (se K48). Området är beläget inom riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (se RI15 och F6). I den särskilda Bolmenplaneringen har speciella 
riktlinjer formulerats. 
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N76       Nässja 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Landskapet bör hållas öppet genom 
betesgång och växtodling. Lövskogen bör bevaras. 200 meter strandskydd råder 
runt sjön (se SS). Inom området finns intresse för kulturmiljövården (se K43). 
Området är beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). 
I den särskilda Bolmenplaneringen har speciella riktlinjer formulerats. 
 
N77       Tykagård-Sjö 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Del av området utgör naturreservat 
med särskilda bestämmelser (se NR12). För övriga området bör kulturlandskapet 
hållas öppet genom bete och växtodling. 200 meter strandskydd råder runt sjön 
(se SS). Inom området finns intresse för kulturmiljövården (se K45). Området är 
delvis beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). 
 
N78       Järanäs bokhult 
Exploateringsföretag bör undvikas. Normalt bokskogsbruk bör bedrivas. 
Mellanliggande barrskog bör på sikt omföras till bokskog. Området är beläget 
inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). 
 
N79       Bolmen 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder runt sjön 
(se SS). Det öppna kulturlandskapet bör bibehållas. Endast ett försiktigt 
skogsbruk bör bedrivas på öarna. På holmar och småöar bör skogen utvecklas 
fritt. På Byö kan ett normalt skogsbruk bedrivas. Området är beläget inom 
riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). För Bolmen gäller 
riksintresse för yrkesfisket (se RI1).  Östra delen, Tira öar, utgör naturreservat (se 
NR4). Vid Möllekvarn och norrut finns samlad bebyggelse (se S). Inom området 
finns intresse för kulturmiljövården (se K42). I den särskilda Bolmenplaneringen 
har speciella riktlinjer formulerats. 
 
N80       Järanäs 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. 200 meter strandskydd råder för sjön 
Bolmen (se SS). Kulturlandskapet bör hållas öppet genom bete och odling. 
Ekskogen i norra delen bör gallras. Övriga lövskogar bör bevaras. Området är 
beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F). För del av 
området gäller detaljplan (se D). I den särskilda Bolmenplaneringen har speciella 
riktlinjer formulerats. 
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N81       Tiraholm 
Exploateringsföretag bör undvikas, enstaka ny bebyggelse bör prövas med 
särskild hänsyn till naturvårdsintressena. Det öppna landskapet vid säteriet bör 
hävdas genom odling eller bete. Ekskogen vid Brudasidan bör skötas som 
ekskog. Övrig löv- och blandskog bör skötas med stor hänsyn och ej omföras till 
barrkulturer. 200 meter strandskydd råder runt sjön Bolmen (se SS). Området är 
beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). Inom 
området finns intresse för kulturmiljövården (se K47). I den särskilda Bolmen-
planeringen har speciella riktlinjer formulerats.  

 
N82       Bosehallar 
Exploateringsföretag bör undvikas. Lövskogen bör skötas genom gallring. 
Området är beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (se RI15 och F6). 
I anslutning till området finns samlad bebyggelse (se S). I den särskilda Bolmen-
planeringen har speciella riktlinjer formulerats. För Bolmen gäller 200 m strand-
skydd (se SS). 
 

 NM  -  Naturminne                     (Se även kap 3, avsnitt 10.) 

NM1     Ynnabo 1:4 (en ek) 
Av länsstyrelsens beslut med stöd av 7 kap 10 § MB framgår vilka restriktioner 
som gäller. 
 
NM2     Nittebo 1:4 (tre lindar) 
Av länsstyrelsens beslut med stöd av 7 kap 10 § MB framgår vilka restriktioner 
som gäller. 
 
NM3     Hylteberg 1:5 (område med blåsippor) 
Av länsstyrelsens beslut med stöd av 7 kap 10 § MB framgår vilka restriktioner 
som gäller. 
 
NM4     Skogsgärde 1:3 (en ek) 
Av länsstyrelsens beslut med stöd av 7 kap 10 § MB framgår vilka restriktioner 
som gäller. 
 

 NR  -  Naturreservat                     (Se även kap 3, avsnitt 10.) 

NR1     Sikön 
Av länsstyrelsens beslut 1957-08-16 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR2     Mogölsmyren 
Av länsstyrelsens beslut 1972-06-30 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
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NR3     Mårås 
Av länsstyrelsens beslut 1978-12-06 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 

 
NR4     Tira öar 
Av länsstyrelsens beslut 1986-10-24 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. Området är också förklarat som särskilt 
skyddområde enligt 19 § naturvårdsförordningen. 
 
NR5     Lintalund 
Av länsstyrelsens beslut 1986-12-19 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller.  

 
NR6     Kloö 
Av länsstyrelsens beslut 1988-08-26 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR7     Skubbhult 
Av länsstyrelsens beslut 1993-03-12 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR8     Ödegärdet 
Av länsstyrelsens beslut 1995-06-16 med stöd av dåvarande naturvårdslagen 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR9     Bosgårdsfallet 
Av Hylte kommunfullmäktiges kommande beslut med stöd av 7 kap 4 § MB 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR10    Skärshultaberg 
Av Hylte kommunfullmäktiges kommande beslut med stöd av 7 kap 4 § MB 
framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR11    Dullaberget 
Enligt beslut av Egendomsnämnden i Växjö stift 1994-06-01 har området avsatts 
som kyrkligt naturreservat. Av beslutet framgår vilka restriktioner som gäller. 
 
NR12     Sjö 
Av länsstyrelsens beslut med stöd av dåvarande naturvårdslagen framgår vilka 
restriktioner som gäller. 



Översiktsplan för Hylte kommun  Antagandehandling jan 2002 
ÖP2001 

   125 

 

 Kapitel 6: Riktlinjer 

 
 OB  -  Område med områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa syftet med översikts-
planen eller för att tillgodose ett riksintresse. Bestämmelserna är normalt färre än 
i en detaljplan och ger till skillnad mot detaljplanen ingen exploateringsrätt. 
Gällande bestämmelser framgår av respektive områdesbestämmelser.  
 

 
 RI  -  Område av riksintresse 

Yrkesfiske             (Se även kap 3, avsnitt 8 och 24.) 
RI1 GY3 Bolmen 
Direktutsläpp av skadliga ämnen till Bolmen eller via vattendrag som mynnar i 
sjön bör begränsas. Vattenuttag bör inte ske så att förutsättningarna för fisket 
påtagligt försämras. Vattenskootersport och landning av sjöflyg bör ej tillåtas. 
Fiskevårdsprogammet bör beaktas.  

 
Naturvård           (Se även kap 3, avsnitt 10 och 24.) 
RI2 NN17 Store Mosse-Färgån 
RI3 NN25 Femsjöbygden 
RI4 NN44 Yamossen 
RI5 NN45 Lunnamossen 
RI6 NN46 Ivås 
RI7 NN47 Osberg-Bolkabo 
RI8 NN48 Snokamossen 
Dikning, torvtäkt samt väg- och ledningsdragningar bör så långt möjligt und-
vikas inom de delar som utgör värdefull våtmark. Även inom övriga delar bör 
täktverksamhet av större omfattning ej tillåtas. Store Mosse avses avsättas som 
naturreservat varefter reservatbestämmelserna särskilt skall beaktas. Nya 
byggnader och anläggningar som inte ligger inom eller i anslutning till befintliga 
bebyggelseområden bör endast tillåtas för de areella näringarnas behov eller som 
enstaka kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper. Ny bebyggelse skall 
prövas med särskild hänsyn till naturvårdens intresse. Befintlig jordbruksmark 
bör i största möjliga mån bevaras för att bibehålla landskapets småbrutna 
karaktär. Inom Femsjöbygden skall gällande områdesbestämmelser tillämpas. 
 
Kulturmiljövård          (Se även kap 3, avsnitt 13 och 24.) 
RI9 KN23 Ry by 
RI10 KN24 Landeryd 
RI11 KN25 Jälluntofta kyrkby 
RI12 KN26 Rydöbruk 
RI13 KN27 Ödegärdet 
RI14 KN28 Femsjö kyrkby 
Nya byggnader och anläggningar som inte ligger inom eller i anslutning till 
befintliga bebyggelseområden bör endast tillåtas för de areella näringarnas be-
hov eller som enstaka kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper. Ny be-
byggelse skall prövas med särskild hänsyn till kulturmiljövårdens intresse. Vid 
förändringar av befintlig bebyggelse skall varsamhetskraven i 3 kap Plan- och 
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bygglagen särskilt hävdas varvid bl.a. Kulturmiljövårdsprogrammet kan utgöra 
grund för bedömningar. Stor restriktivitet bör iakttas beträffande förändringar av 
byggnader med ursprunglig karaktär. Befintlig jordbruksmark bör i största 
möjliga mån bevaras för att bibehålla landskapets småbrutna karaktär. 
Täktverksamhet av större omfattning bör ej tillåtas. Ödegärdet är även avsatt 
som naturreservat varför reservatbestämmelserna skall tillämpas. Landeryd och 
Rydöbruk omfattas av detaljplaner som skall följas. Inom Femsjöbygden skall  

gällande områdesbestämmelser tillämpas. När områdesbestämmelser (alternativt 
detaljplan) antagits för Jälluntofta kyrkby skall dessa tillämpas. 
 
Rörligt friluftsliv          (Se även kap 3, avsnitt 12 och 24.) 
RI15 FN13 Bolmenområdet 
Se riktlinjer under F6. 
 
Energidistribution         (Se även kap 3, avsnitt 18 och 24.) 
RI16 Gasledningsstråk Hyltebruk - kommungränsen i nordost 
Se riktlinjer under GAS2. 
 
Kommunikationer          (Se även kap 3, avsnitt 19 och 24.) 
RI17 Nissastigen (Rv 26) 
RI18 Järnvägen Halmstad-Nässjö 
Se riktlinjer under VÄG1 resp JVG1. 
 
Särskilda hushållningsbestämmelser           (Se även kap 3, avsnitt 3 och 24.) 
RI19 Fylleån    
Enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap Naturresurslagen får vattenkraftverk 
samt vattenreglering och vattenöverledning för kraftändamål ej utföras. Längs ån 
gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (se bilaga 1) 100 meter från 
strandlinjen (se SS). 
 

 S  -  Område med samlad bebyggelse 

Inom område med samlad bebyggelse gäller enligt Plan- och bygglagen särskilda 
regler angående bygglovsplikten. Se bilaga 1. 
 

 SB  -  Skjutbana                     (Se även kap 3, avsnitt 23.) 
Bostadsbebyggelse bör ej lokaliseras nära skjutbana så att högsta tillåtna 
ljudnivåer (65 dBA impuls för permanentbostad och 60 dBA impuls för 
fritidsbostad) överskrides. 
 

 SS  -  Strandskydd                     (Se även kap 3, avsnitt 11.) 
Generellt gäller strandskydd om 100 m i båda riktningarna från strandlinjen vid 
alla sjöar och vattendrag. För markerade sjöar gäller ett utökat strandskydd på 
200 m inåt land. Inom strandskyddat område gäller speciella bestämmelser enligt 
7 kap 16-18 §§ miljöbalken (se även bilaga 1). 
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 U  -  Utredningsområde                     (Se även kap 3, avsnitt 19). 

 
U1,2   Rv 26 förbi Skeppshult/Smålandsstenar 
Ny bebyggelse eller andra lokaliseringar av verksamhet som hindrar eller 
avsevärt försvårar en eventuell utbyggnad av vägsträckning bör ej tillåtas. 
 

 V  -  Våtmark                     (Se även kap 3, avsnitt 10.) 

V1     Tjuvömossen 
Dikning eller annan exploatering samt rensning av bäckfåran bör inte tillåtas. 
 
V2     Ugnhult 
Dikning eller annan exploatering samt rensning av bäckfåran bör inte tillåtas. I 
området ingående betesmark bör även fortsättningsvis betas. 
 
V3     Davids mosse 
Dikning eller annan exploatering samt rensning av bäckfåror bör inte tillåtas. 
Särskild hänsyn bör tas till områdets ornitologiska värde.  

 
V4     Mjöhulta mosse-Enungen 
Dikning eller annan exploatering samt rensning av bäckfåror bör inte tillåtas. 
Naturskog på fastmarksöar och våtmark bör lämnas för fri utveckling. Särskild 
hänsyn bör tas till områdets ornitologiska värde. 
 
V5     Skärkeån övre 
Dikning eller annan exploatering samt rensning av bäckfåror bör inte tillåtas.. 
Barrskogen på holmarna bör lämnas att utvecklas fritt.  

 
V6     Snokamossen 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken samt rensning av bäckfåror bör 
inte tillåtas. Skogen på de små fastmarksöarna bör lämnas fri för utveckling. Se 
även riktlinjer under RI8. 
 
V7     Skrivsjöbäcken 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken samt rensning av bäckfåra bör 
inte tillåtas. 
 
V8     Alenäs 
Området bör skötas på samma sätt som angränsande naturreservat för Alenäs, 
beläget i Halmstads kommun. 
 
V9     Ringsmossen-Troppamossen 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken samt rensning av bäckfåror bör 
inte tillåtas. Konventionella skogsbruksåtgärder bör inte vidtagas inom vissa av 
länsstyrelsen specificerade områden (PM 1978-05-10). Inom området finns 
naturreservat (se NR2). 
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V10    Kloömossen 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken samt rensning av bäckfåror bör 
inte tillåtas. Skogen på såväl fastmarksöar (med undantag av stora ön i öster) 
som våtmark bör lämnas att utvecklas fritt. Del av området utgör naturreservat 
(se NR6). 
 
 V11    Träppjaåns dalgång 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken samt rensning av åfåran bör inte 
tillåtas. 
 
V12    Store Mosse-Färgån 
Dikning, torvtäkt eller annan exploatering av våtmarken samt rensningsföretag 
(gäller t.ex. Träppjaån strax norr om mossen) bör inte tillåtas. Området bör 
också skyddas från grus- och sandtäkter. Fortsatt betesdrift är angelägen. Obetad 
ängsmark bör hävdas. Se även riktlinjer under RI2. Inom området finns intressen 
för kulturmiljövården (se K14 och 29). 
 
V13    Fläskabackarna 
Dikning, rensning eller annan exploatering av våtmarken bör inte tillåtas. 
Skogen på fastmarksöarna (med undantag av den stora Jönsastugedungen i 
söder) bör lämnas att utvecklas fritt.  

 

 
V14    Roten 
Dikning, rensning eller annan exploatering av våtmarken bör inte tillåtas. 
Särskild hänsyn bör tas till områdets ornitologiska värde. 
 

 
V15    Yamossen 
Dikning, rensning eller annan exploatering av våtmarken bör inte tillåtas. 
Skogen på såväl fastmarksöar (med undantag av stora ön i centrala delen) som 
våtmark bör lämnas att utvecklas fritt. Se även riktlinjer under RI4. 
 
V16    Lunnamossen 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken samt rensning av bäckfåror bör 
inte tillåtas. Skogen på såväl fastmark som våtmark bör lämnas fri för utveck-
ling. Se även riktlinjer under RI5. 
 

 VT  - Vattentäkt                       (Se även kap 3, avsnitt 4.) 

VT1     Drängsered 
Inom fastställt skyddsområde gäller särskilda bestämmelser. 
 
VT2     Brännögård 
I avvaktan på fastställande av skyddsområde bör inom tillrinningsområdet 
undvikas bebyggelse och andra åtgärder, som riskerar att skada grundvattnet. 
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VT3     Torup 
Täkten är belägen inom detaljplanelagt område. Bebyggelse regleras i gällande 
detaljplaner. Andra åtgärder regleras i skyddsbestämmelser. 
 
VT4     Torup-tvätteriet 
Täkten är belägen inom detaljplanelagd mark. I avvaktan på fastställande av 
skyddsområde bör inom tillrinningsområdet undvikas sådan bebyggelse och 
andra åtgärder, som riskerar att skada grundvattnet. 
 
VT5     Björnaryd 
Inom fastställt skyddsområde gäller särskilda bestämmelser. 
 
VT6     Landeryd 
Inom fastställt skyddsområde gäller särskilda bestämmelser. 
 
VT7     Långaryd 
Inom fastställt skyddsområde gäller särskilda bestämmelser. 
 
VT8     Unnaryd 
Bebyggelse och andra åtgärder, som riskerar att skada grundvattnet bör 
undvikas. 
 
VT9     Unnaryd-reservvattentäkt Åges 
Täkten är belägen inom detaljplanelagt område. Sådan bebyggelse och andra 
åtgärder, som riskerar att skada grundvattnet bör undvikas. 
 
 

 VÄG  -  Förordnande enligt Väglagen  
               om byggnadsfritt område                      Se även kap 3, avsnitt 19.) 

VÄG1     Nissastigen (Rv 26) 
Utmed vägen samt blivande vägområden (områden med fastställda arbetsplaner) 
får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnad och inte heller förekomma 
annan anordning som kan inverka menligt på trafiksäkerheten på mindre avstånd 
än 30 m från vägområde eller blivande vägområde. Föreskriften gäller inte 
område med detaljplan. Det gäller ej heller ifråga om åtgärder för vilka bygglov 
krävs. 
 
VÄG2     Torupsvägen (Väg 150) 
Utmed vägen samt blivande vägområden (områden med fastställda arbetsplaner) 
får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnad och inte heller förekomma 
annan anordning som kan inverka menligt på trafiksäkerheten på mindre avstånd 
än 30 m från vägområde eller blivande vägområde. Föreskriften gäller inte 
område med detaljplan. Det gäller ej heller ifråga om åtgärder för vilka bygglov 
krävs. 
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Övriga allmänna vägar 
För övriga allmänna vägar gäller föreskrifterna ovan avståndet 12 m från 
vägområdet. 
 

 Ö  -  Öppet landskap        (Se även kap 3, avsnitt 2, 6 och 10.) 

Öppet landskap bör fortsättningsvis hållas öppet genom odling, slåtter eller bete. 
För biotoper i form av åkerholmar, stengärdesgårdar, alléer, källor med 
omgivande våtmark, odlingsrösen, småvatten och våtmarker i jordbruksmark 
finns särskilt skydd enligt  miljöbalken.   
 

 Generella riktlinjer för övriga, ej särskilt markerade, områden  
Vid tillståndsgivning eller beslut angående åtgärder som avses utföras inom 
dessa områden bör av tillgängligt underlagsmaterial (se kapitel 3) konstateras 
vilka allmänna intressen som finns företrädda på den aktuella platsen. Beslut i 
ett ärende bör grunda sig dels på den lagstiftning som kan bli aktuell avseende 
ett visst allmänt intresse, dels på en bedömning av platsens lämplighet med 
hänsyn till konstaterade förutsättningar.  
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Aktuell  oktober 2000 

Lovplikt 
Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och bygglagen lämnas av 
byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.  
 
Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till och göra vissa ändringar bl.a. inreda någon 
ytterligare bostad eller lokal. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (t.ex. 
upplag, plank och murar) krävs också bygglov.  
 
Rivningslov avser rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen 
kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.  
 
Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge (inom 
kvartersmark eller mark för allmän plats) samt trädfällning och skogsplantering, i huvudsak 
inom område med detaljplan.  
 
Lov för tillfällig åtgärd är ett tillstånd för att t.ex. i strid med detaljplanens bestämmelser 
använda en bostadsbyggnad till barndaghem under en viss begränsad tid. Det tillfälliga 
bygglovet kan lämnas för högst 10 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år och sedan 
ytterligare 5 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten 
upphöra.  
 
Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta 
platsen (lokaliseringsprövning), dvs. om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är 
att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin projektering av bygget. 
Vid ett förhandsbesked att åtgärden kan tillåtas, är byggnadsnämnden bunden av sitt 
ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan 
inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet.  
 
Lovplikten är något olika inom områden med respektive utan detaljplan. Vissa områden 
utanför detaljplan är klassificerade som samlad bebyggelse och där är lovplikten ytterligare 
olika. Vilka områden som har detaljplan respektive är samlad bebyggelse kan Du se på 
riktlinjekartan. För närmare avgränsning hänvisas till Plan- och byggnadsförvaltningen, Hylte 
kommun.
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Sammanställning av bygglovplikten. 
 
Åtgärd Detaljplan Samlad bebyggelse Utanför  
Nybyggnad Ja Ja Ja1) 
Tillbyggnad Ja Ja Ja1) 
Ändrad användning Ja Ja Ja 
Anordna eller väsentligt ändra nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, små-
båtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golf-
banor. 

Ja Ja Ja 

Anordna eller väsentligt ändra upplag eller 
materialgårdar 

Ja Ja Ja 

Anordna eller väsentligt ändra tunnlar eller 
bergrum 

Ja Ja Ja 

Inrätta eller väsentligt ändra fasta cisterner Ja Ja Ja 
Uppföra eller väsentligt ändra radio- eller tele-
master eller torn 

Ja2) Ja2) Ja2) 

Uppföra eller väsentligt ändra vindkraftverk 
med propellerdiameter >2m eller placerad på 
byggnad 

Ja Ja Ja 

Uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank Ja1) Ja1) Ja1) 
Anordna eller väsentligt ändra parkerings-
platser utomhus 

Ja3) Ja3) Ja3) 

Anordna eller väsentligt ändra begravnings-
platser 

Ja Ja Ja 

Färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad 
eller taktäckningsmaterial eller göra ändringar 
som avsevärt påverkar deras yttre utseende 

Ja Nej Nej 

Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller 
ljusanordningar 

Ja Nej4) Nej4) 

Uppföra, bygga till eller ändra ekonomibygg-
nader för jordbrukets eller skogsbrukets behov 

Ja Nej Nej 

 
1) Se särskilda bestämmelser nedan för en- eller tvåbostadshus. 
 
2)  Mindre master för viss fastighets behov får uppföras utan bygglov. 
 
3) Parkering för en- eller tvåbostadshus är ej  bygglovpliktig. 
 
4) Skyltar och ljusanordningar utanför planlagt område kräver normalt tillstånd från länsstyrelsen. 

 
Observera att även om en åtgärd är bygglovbefriad enligt ovan, gäller att kraven på utseende, 
hållfasthet, tillgänglighet etc. enligt Plan- och bygglagen och anslutande regelverk skall följas. 
Om så inte sker, kan Byggnadsnämnden ingripa i efterhand för att åstadkomma rättelse.
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Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus  
 
Uteplatser i anslutning till bostadshuset med murar eller plank kräver inget lov om höjden inte 
överstiger 1,8 meter. Muren eller planket får inte heller sträcka sig mer än 3,0 meter ut från 
huset och placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Man får också ordna skärmtak över 
uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken inte är större än 12,0 kvm. 
Skärmtaken får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.  
 
I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp högst två komplementbyggnader 
("friggebodar") med en sammanlagd byggnadsarea om högst 10,0 kvm och en största höjd 
från mark till taknock om 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare 
tomtgränsen än 4,5 meter.  
 
Om berörda grannar lämnar sitt medgivande till att mur/plank, skärmtak och friggebodar 
placeras närmare gräns än 4,5 meter så krävs inte heller bygglov. "Friggebodsrätten" 
begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot kan tillstånd krävas enligt miljöbalken 
inom strandskyddsområde, dvs. normalt inom 100 meter från hav, sjöar och vattendrag.  
 
Utanför detaljplan och samlad bebyggelse får man utan bygglov dessutom göra mindre 
tillbyggnader av bostadshus och uthus eller helt fristående komplementbyggnader i omedelbar 
närhet av bostadshuset. Samlad bebyggelse är 10-20 bostadshus, butiker, industribyggnader 
etc. (ej uthus) på tomter som gränsar till varandra eller till en gemensam väg. 
Byggnadsnämnden kan upplysa om var kommunen anser att samlad bebyggelse finns. 
 
Den tillförda byggnadsvolymen får inte bli så stor att den dominerar över det ursprungliga 
huset. I Hylte kommun gäller att tillbyggnader får vara högst 40 m2 eller max 40 % av 
befintlig byggnad. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller lov. 
Bygger man närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dock berörda grannar godkänna det. 
Nekar grannarna, och man trots det vill genomföra byggnadsföretaget, får byggnadsnämnden 
pröva den tilltänkta åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov. 

Bygglovprövningen 
Bygglovansökan behandlas av kommunens byggnadsnämnd. För vissa ärenden har nämndens 
tjänstemän delegation att fatta beslut på nämndens vägnar. Vid prövning av en 
bygglovansökan inom planlagt område konstateras om förslaget stämmer överens med 
detaljplanen och om den föreslagna utformningen estetiskt är godtagbar. Om så inte är fallet 
tas en diskussion upp med sökanden för att se vilka förändringar som kan göras.  
 
Utanför planlagt område skall förutom den estetiska utformningen en allmän lämplighets-
prövning göras. Som underlag för denna gäller 2 kap 3 § Plan- och bygglagen samt tillämpas 
rekommendationer och riktlinjer i denna översiktsplan. 
 
När bygglov beviljats skall åtgärden påbörjas inom två år. Därefter upphör beslutet. Har 
åtgärden påbörjats skall den vara slutförd inom fem år från datum för bygglov. 
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Lovhandlingar 
Ritningar och andra handlingar som tillhör ansökan skall vara utformade så att det utan 
svårighet går att utläsa vad ansökan avser, var den geografiskt är belägen och hur byggnaden 
eller anordningen kommer att se ut. Handlingarna skall också vara av sådan kvalitet att 
lämplig arkivering är möjlig. 
 
Ansökningshandlingar 
Ansökningsblankett (kan erhållas på Plan- och byggnadsförvaltningen)  
Plan-, fasad- och sektionsritning 
Situationsplan. 
 
Inom tätort (detaljplanelagt område) skall den ritas på ett utdrag av kommunens primärkarta 
(kopia erhålles kostnadsfritt på Plan- och byggnadsförvaltningen). Vid helt ny byggnad eller 
vid åtgärder närmare gräns än 1 m inom detaljplanelagt område skall en nybyggnadskarta 
beställas på Plan- och byggnadsförvaltningen. Utanför planlagt område skall situationsplanen 
ritas in på en avstyckningskarta e.d. Om någon officiell karta ej finns görs en egen 
situationsplan, kompletterad med utdrag från den ekonomiska kartan (kan erhållas på Plan- 
och byggnadsförvaltningen eller hos lantmäterimyndigheten) 
 
Om byggnader förlägges närmare grannfastighet än 4,5 meter, om förslaget strider mot 
gällande detaljplan eller om åtgärden skall ske utanför planlagt område och avser en mer 
omfattande åtgärd än mindre tillbyggnad, skall yttrande från berörda grannar bifogas ärendet. 

 Bygganmälan 
Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska minst tre veckor före byggstart en 
bygganmälan göras till byggnadsnämnden om arbetena handlar om att  
 
•uppföra eller bygga till en byggnad, 
•uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning, 
•ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen 
 avsevärt  påverkas,  
•installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, 
 vatten- och avlopp (även på tomt),  
•underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser eller 
•riva byggnad som kräver rivningslov.  
 
Bygganmälan behöver inte göras för lovfria åtgärder rörande en- eller tvåbostadshus och till 
dem hörande komplementbyggnader. För inre åtgärder (t.ex. att installera ventilationsanord-
ningar) som görs i dessa byggnader behöver man dock göra en bygganmälan. Bygganmälan 
ger byggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn över byggprojektet och ger nämnden 
tid att preliminärt bedöma kontrollbehovet, bl.a. behovet av byggsamråd. 
 
Det är byggherren som ska lämna in bygganmälan. Anmälan ska normalt vara skriftlig. 
Bygganmälan görs på samma blankett som bygglovsansökan eller på särskild blankett, som 
tillhandahålles av Plan- och byggnadsförvaltningen.  Till bygganmälan skall bifogas anmälan 
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om kvalitetsansvarig samt förslag till kontrollplan. Den kvalitetsansvarige är byggherren 
behjälplig med att se till att byggprojektet uppfyller normer och kvalitetskrav. Till kvalitets-
ansvarig skall väljas någon med riksbehörighet eller en person som genomgått erforderlig 
utbildning till kvalitetsansvarig. För mindre byggnadsprojekt kan byggherren själv godkännas.  
 
De krav som finns beträffande byggnader m.m. och deras tekniska egenskaper återfinns i 3 
kap 1-14 §§ Plan- och bygglagen samt i ”Lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk 
m.m.” 

Strandskydd 
Strandskydd enligt 7 kap 13-14 §§ miljöbalken gäller vid sjöar och vattendrag enligt närmare 
redovisning i kapitel 3, avsnitt 11. Inom område med strandskydd råder förbud att uppföra nya 
byggnader eller att ändra en befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål. 
Man får inte heller vidta förberedelseåtgärder för bebyggelse, t.ex. fälla träd, schakta eller 
anlägga väg. Man får inte anordna rabatter, fasta eldstäder, bänkar, flaggstänger, staket, 
bryggor utanför avgränsad tomtplats ej heller tennis- och golfbanor m.fl. anläggningar. 
 
Byggnadsnämnden kan bevilja dispens från strandskyddsförbudet om det finns särskilda skäl. 
Stor restriktivitet råder och exempel på särskilda skäl är att åtgärden avser en tomtplats, som 
redan är ianspråktagen, att en större väg eller järnväg finns mellan byggplatsen och stranden, 
att åtgärden avser ersättning för en brunnen byggnad eller bebyggande av en lucktomt som 
uppenbart förlorat sin betydelse för allmänheten och dess biologiska värden är av mindre 
betydelse. 

Miljöbalken 
En kortfattad redogörelse av miljöbalkens syfte och bestämmelser framgår av kap 1: 
Inledning. 

Väglagen 
Utanför detaljplanelagt område gäller enligt § 47, beträffande allmänna vägar generellt att 
byggnader ej utan särskilt tillstånd får anordnas närmare vägområde (normalt vägslänts eller 
vägdikes ytterkant) än 12 meter. För Nissastigen och väg 150 (Falkenbergsvägen) är detta 
avstånd utökat till 30 meter. I korsningar med större vägar och järnväg gäller motsvarande 
förbud inom en triangel som avgränsas av vägarna och en rät linje mellan punkter som är 
belägna i de korsande vägarnas mittlinjer 75 meter från korsningen. Beträffande anslutning till 
allmän väg och skyltning längs allmän väg: se §§ 39 resp. 46. 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen reglerar bl.a. vilka regler som gäller på en byggarbetsplats och hur lokaler 
m.m. skall utformas i ett projekt där arbete skall bedrivas. Dessa saker diskuteras i 
bygganmälansskedet. Innan ett sådant projekt, som innehåller arbetslokaler, får sättas igång, 
skall ett yttrande från arbetstagarorganisation (motsv) lämnas in till Byggnadsnämnden.  
 
Yrkesinspektionen är den myndighet, som har det närmaste överinseendet över arbetsmiljö-
frågorna. Kontakt med yrkesinspektionen bör tas tidigt i ett projekt som berör arbetslokaler. 
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Fastighetsbildning 
Reglerna om fastighetsbildning (avstyckning, fastighetsreglering m.m.) återfinns i fastighets-
bildningslagen (FBL). Ansökan om fastighetsbildning görs hos lantmäterimyndigheten. Ett 
ärende som innebär önskemål om bebyggelse där ändring i fastighetsbildningen blir aktuell, 
kan aktualiseras genom en ansökan om bygglov till byggnadsnämnden eller genom ansökan  

om fastighetsbildning hos lantmäterimyndigheten. Oavsett vilken av frågorna som väckes 
först skall myndigheternas ställningstagande inbördes stämma överens. Samråd sker 
regelbundet mellan byggnadsnämnden och lantmäterimyndigheten. I ärenden där fastighets-
bildning för ny eller befintlig bebyggelse utanför detaljplanerat område kan ifrågasättas, skall 
ärendet hänskjutas till byggnadsnämnden för prövning. 
 
Fastighetsbildning skall liksom bygglov skall föregås av planmässiga överväganden. Inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser får en fastighetsbildning inte strida mot 
planen eller bestämmelserna. 
 
Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller 
användning skall fastighetbildning ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. 

Inom områden som inte omfattas av detaljplan får fastighetbildning inte ske om åtgärden 
skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området. En antagen översiktsplan kommer därvid att 
utgöra beslutsunderlag även vid prövning av fastighetsbildningsärenden. 
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