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PLANENS SYFTE  
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Västra Hylte 1:199 
(Konsum) i Hyltebruk. Syftet med planarbetet är att möjliggöra anläggning av nya parkerings-
platser och en ny entré på befintlig konsumbutik. För detta krävs ändrad markanvändning från 
bostäder till parkering på kvartersmark i gällande plan, samt justeringar av tillåten höjd i 
entrédelen av byggnaden. 

Konsumbutiken på Storgatan har idag en egen kundparkering bakom byggnaden, vilken upp-
fattas som svårtillgänglig av kunderna, som därför nästan uteslutande använder parkerings-
platserna på den allmänna platsmarken framför butiken. Konsumföreningen har nu förvärvat 
en angränsande bostadsfastighet, Västra Hylte 1:93, för att anordna en bättre kundparkering i 
anslutning till en tilltänkt ny entré på byggnaden.  

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-08-20 (§ 89) att godkänna planförslaget för 
samråd i enlighet med PBL 5:11. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan.  

Samråd har pågått under tiden 2013-09-16 – 2013-10-06. Under samrådstiden har plan-
förslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset (under kontorstid), 
Storgatan 8, Hyltebruk, dels i entrén dels på samhällsbyggnadskontoret. Plansamrådet har 
vidare annonserats i Hallandsposten 2013-09-17, och brev med information och planhand-
lingar har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2013- 04-16 av Lant-
mäteriet i Halmstad, samt till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Allmänt 
samrådsmöte hölls 2013-09-17 i Hörsalen, Fabriksgatan 1A, Hyltebruk. 

Under samrådstiden har 11 yttranden kommit in. Dessa presenteras i denna samrådsredo-
görelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av samhällsbyggnadskontorets 
kommentar. Därefter redovisas kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet 
sammanfattats, och en namnlista på de sakägare som inte fått sina synpunkter helt 
tillgodosedda. Angivet datum är ankomstdatum.  
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PLANSSAMRÅD 2(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

1. LÄNSSTYRELSEN, 2013-10-03 

Synpunkter: 
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PLANSSAMRÅD 3(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

Kommentar: 

Egenskapsbestämmelsen m kommer att ersätta den kvarvarande beteckningen skydd i plan-
kartan, och egenskapsområdena p1 och p2 prickas. Planbestämmelsen k1 delas upp i k för den 
text som gäller befintliga fasader och f1 för den som gäller tillkommande fasader. Planbestäm-
melsen k2 ersätts med f2.  Se även kommentar till Västra Hylte 1:151, Yrkande 1 på sid. 9.  

Marklovplikt för fällning av de större träden har övervägts, men bedöms som överflödigt då 
kommunen har rådighet över marken i egenskap av markägare. 

Övriga synpunkter noteras. 

2. ÖVRIGA CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 

Lantmäterimyndigheten, 2013-10-07 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Kulturmiljö Halland, 2013-10-03 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Skanova, 2013-10-04 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 
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PLANSSAMRÅD 4(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

Svenska kraftnät, 2013-10-03 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Eon Elnät AB, 2013-10-04 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Ledningarna ligger sin helhet inom områden som i planförslaget är allmän platsmark, se figur 
på nästa sida. För de områden på kvartersmark som ligger inom 2 meter från ledningarnas 
mitt, införs egenskapsområden med beteckningen u och tillhörande bestämmelser. Övrig 
information noteras.  
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PLANSSAMRÅD 6(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

3. SAKÄGARE, NÄRBOENDE M FL 

Västra Hylte 1:151, Mattias Jonasson, 2013-10-04 

Synpunkter: 
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PLANSSAMRÅD 7(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 
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PLANSSAMRÅD 8(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

 

Kommentar: 

Västra Hylte 1:151 är den fastighet som påverkas mest av en ändrad användning av Västra 
Hylte 1:93 från bostads- till parkeringsändamål. Det är därför en viktig del av planarbetet att 
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PLANSSAMRÅD 9(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

minimera eventuella störningar för de boende på fastigheten och åstadkomma en så bra hel-
hetslösning som möjligt. De synpunkter som kommer fram i dialog med sakägaren och i 
samrådsyttrandet ovan är därför värdefulla. Yrkandena kommenteras nedan tillsammans med 
förslag på åtgärder i det fortsatta planarbetet: 

Yrkande 1: Målsättningen för det fortsatta planarbetet är att få ner marknivån inom nuvarande 
fastigheten Västra Hylte 1:93 så långt som möjligt. Höjdsättningen kommer därför att 
studeras mer i detalj och redovisas med större tydlighet i planhandlingarna i enlighet med 
sakägarens synpunkt. Se även länsstyrelsens yttrande, sid 2. 

Yrkande 2: Frågan om avstängning av Skolgatan för biltrafik har inte varit aktuell att ta upp i 
planarbetet eftersom samhällsbyggnadsnämnden 2009-08-25 § 115, fattat beslut om att öppna 
den för trafik i båda riktningarna. Det har inte heller bedömts som nödvändigt eftersom 
planförslaget i sig inte förändrar förhållandena på Skolgatan. Trafikflödet bedöms inte öka på 
grund av föreslaget jämfört med idag, utan är snarast ett sätt att försöka behålla nuvarande 
verksamhet i Hyltebruk. Om man istället hade valt att lägga infarten till den nya parkeringen 
på Skolgatan, hade däremot trafiksituationen förändrats. Yrkandet tillgodoses därför inte. 

Yrkande 3-7: Flera av synpunkterna berör föreslagen dagvattenlösning. Den dagvatten-
utredning med förslag till lösningar som tagits fram, och som finns att ta del av på SBK, är 
framtagen av en expert på området (LMK, Jönköping) och bedöms ha hög tillförlitlighet vad 
gäller utformning och dimensionering av dagvattenlösningarna inom planområdet. Lösningen 
som föreslås är också dimensionerad med hänsyn till förväntade ökning av vattenmängder pga 
klimatförändringarna. Men eftersom detta är en fråga som i hög grad oroar fastighetsägaren 
till Västra Hylte 1:151, föreslås att synpunkterna tillgodoses genom att ytterligare en expert 
får i uppdrag att granska den föreslagna dagvattenutformningen med hänsyn till de frågor som 
tas upp, dvs. grundvattennivåer och eventuellt behov av –mätning, dränerings- och dämnings-
nivåer, växtlighet, frågan om utjämningsmagasinets täthet. Se även Yrkande 1. 

Yrkande 8-9: Risken för störning från bländande ljuskällor föreslås i första hand minimeras 
med hjälp av att ett staket (alternativt en häck, beroende på vad fastighetsägaren föredrar) 
sätts upp till en viss höjd (egenskapsbestämmelse m i plankartan), tillsammans med krav på 
bländskydd över denna höjd. Planbestämmelsen m kompletteras därför med en maximal höjd 
för staket samt ett krav på bländskydd för armaturer över denna höjd. En sektion som 
redovisar höjdförhållanden och bländningsrisker tas fram i det fortsatta planarbetet. 

Yrkande 10: Det område som inte får bebyggas och som i plankartan betecknats med p2, före-
slås utökas till 8 meter istället för nuvarande 5 meter. Yrkandet om ljudmätning är dock inte 
möjligt att tillgodose eftersom verksamheten som i så fall skulle mätas (kundvagnar på Västra 
Hylte 1:93) inte finns idag. Om denna verksamhet i framtiden skulle komma att medföra 
bullerstörningar för de boende på Västra Hylte 1:151, kan man hos miljö- och hälsoskydds-
kontoret (en egen avdelning inom SBK) begära mätningar och, ifall bullernivåerna är för 
höga, åtgärder enligt miljöbalken. Sådana åtgärder innebär att verksamheten blir ansvarig att 
upprätta skydd och/eller begränsa sin verksamhet så att lagstadgade bullernivåer hålls. 

Yrkande 11: Yrkandet att i planbeskrivningen korrigera formuleringen i sid 23 stycke 4 från 
”ansvarar berörd markägare” till ansvarar exploatör” tillgodoses.   

Yrkande 12: Tillgodoses. Formuleringen ”rimlig” är olycklig eftersom innebörden som avses 
är att konsekvenserna blir ringa och acceptabla. Planbeskrivningen korrigeras med detta. 

Anteckningar från allmänna samrådsmöten biläggs denna samrådsredogörelse för kännedom. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

PLANSSAMRÅD 10(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

4. ORGANISATIONER, INTRESSEFÖRENINGAR, M FL 

Hyresgästföreningen, 2013-09-26  

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Naturskyddsföreningen, 2013-09-27  

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

5. KOMMUNALA INSTANSER INKL. BOLAG 

Barn- och ungdomsnämnden, 2013-09-26 

Synpunkter: 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Arbets- och näringslivsnämnden, 2010-10-10 (uppskov 2013-09-17) 

Synpunkter: 
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PLANSSAMRÅD 11(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

 

Kommentar: 

Det finns inget särskilt önskemål från exploatörens sida att i dagsläget bygga på nuvarande 
byggnad med en våning eller på annat sätt öka byggnadshöjden, utöver från vid den tilltänkta 
nya entrén. Det kan dock vara av allmänt intresse att möjliggöra en viss höjning av tillåten 
höjd på bebyggelsen för att skapa flexibilitet inför framtida behov i detta centrala läge. 
Eftersom byggnaderna på motsatta sidan av Storgatan är i två våningar, gaturummet är 
mycket brett och att platsen i övrigt bedöms tåla en höjning, föreslås att planförslaget tillåter 
en byggnadshöjd för användningsområdet HC, motsvarande den som används på Storgatan i 
övrigt. Den exakta måttangivelsen får studeras i det fortsatta planarbetet. 

6. REVIDERINGAR OCH FORTSATT HANDLÄGGNING 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna syn-
punkter, revideras enligt följande: 

- Egenskapsbestämmelsen skydd ersätts med m i plankartan  

- Egenskapsområdena p1 och p2 i plankartan prickas. Område p2 utökas till 8 meter 
från fastighetsgräns. 

- Planbestämmelsen k1 delas upp i k för den text som gäller befintliga fasader och f1 
för den som gäller tillkommande fasader. Planbestämmelsen k2 ersätts med f2.  

- Ett egenskapsområde med bredden 2 meter och beteckningen u införs i plankartan i 
de delar av kvartersmarken som berörs av underjordiska kraftledningar på allmän 
platsmark. 

- Planbestämmelsen m kompletteras med en angivelse av maximal höjd för staket 
samt ett krav på bländskydd för armaturer över denna höjd.  

- Höjdsättningen av mark redovisas med större tydlighet i planhandlingarna  

- Att byggnadshöjden för användningsområdet HC ökas så att den motsvarar 
byggnadshöjderna på Storgatan i övrigt  

- Under kapitlet Genomförande i planbeskrivningen korrigeras på sidan 23, stycke 4, 
formuleringen ”ansvarar berörd markägare” till ”ansvarar berörd exploatör”  

- Under kapitlet Genomförande i planbeskrivningen korrigeras på sidan 26, stycke 3, 
sista meningen, formuleringen ”rimlig” till ”ringa och acceptabla” 

Inkomna synpunkter föranleder också att följande genomförs i det fortsatta planarbetet: 

- Att höjdsättningen av mark studeras mer i detalj  

- An en sektion som redovisar höjdförhållanden och bländningsrisker tas fram  

- Att en oberoende dagvattenexpert får i uppdrag att granska den föreslagna dag-
vattenutformningen med särskild hänsyn till grundvattennivåer och eventuella 
behov av grundvattenmätning, dränerings- och dämningsnivåer, växtlighet och 
utjämningsmagasinets täthet. 

Med utgångspunkt från ovanstående föreslås därefter att planförslaget revideras och skickas 
ut för granskning enligt PBL 5:18. 
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PLANSSAMRÅD 12(12)  

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl. 
Upprättad 2013-10-15 

7. NAMNLISTA 
Följande sakägare har kommit in med skriftliga synpunkter som helt eller delvis inte har blivit 
beaktade i förslaget till revideringar: 

- Mattias Jonasson, Västra Hylte 1:151 

Denna sakägare är berättigade att besvära sig över ett senare antagande av planförslaget, och 
kommer få ett meddelande med besvärshänvisning efter ett eventuellt antagande. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 
Mats Andresen    Pernilla Jacobsson  
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt (konsult) 



Samrådsmöte Västra Hylte 1:199 (Konsum) 
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Minnesanteckningar 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Åke Morin hälsar välkommen till samrådsmötet. 

Mötet inleds med att Pernilla Jacobsson, som handlagt planen, beskriver planprocessen och presenterar 
planförslaget. Synpunkter på planförslaget ska lämnas in skriftligt under samrådstiden. Ju tidigare 
synpunkter kommer in i planprocessen, desto större möjlighet finns det att påverka planen, därför ska 
man helst inte vänta med att komma med synpunkter till granskningen. Planen beräknas ställas ut för 
granskning under januari 2014, och antas av kommunfullmäktige under april 2014. 

Diskussion: 

Åke ställer frågan om möjligheten att tillåta byggnation av två våningar över hela byggnaden skulle 
vara bra. Byggnadshöjden är idag 6 meter, byggnaderna på andra sidan Storgatan är ca 10 meter. Flera 
personer tycker att det skulle vara bra, kanske kunde man lägga kontor på andra våningen. Dan 
Arvidsson (Konsum) menar att det inte finns några tankar på att bygga två våningar idag, men att man 
ju inte vet hur det går i framtiden och då kan det vara bra att ha den möjligheten. Pernilla menar att 
gaturummet väl tål en höjd byggrätt, och att man i möjligaste mån ska försöka skapa flexibla planer 
för att inte behöva göra om dem när behoven ändras. På frågan om man kan göra en sådan förändring 
av planförslaget utan att det påverkar planprocessen, bedömer hon att det ska gå bra i detta skede. 

Dan upplever att träden kan bli ett problem som kommer att påverka Konsums beslut att bygga. Fick 
Konsum bestämma skulle de ta ner alla tre lönnarna och göra andra snygga planteringar där istället. 
Han menar att det är viktigt med framtidstro, och tanken med hela ombyggnaden är att byggnaden ska 
andas något nyare och fräschare än dagens byggnad. Man kommer inte att vilja lägga massa pengar på 
en ny entré om det står stora träd och skymmer framför. Dan vill att trädfrågan löses för att kunna fort-
sätta projektering och kunna gå vidare. Pernilla påpekar att det är kommunen som markägare som äger 
den frågan, det är ingen planfråga. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att illustrera planförslaget med 
två träd istället för tre. Det man kan göra är att komma in med en förfrågan till kommunen om bort-
tagning av träden. Konsum kan när som helst avbryta eller pausa planarbetet. Någon undrar om man 
inte kan rita träden lika stora i illustrationskartan, vilket Pernilla svarar att man kan om man vill. 

Dan säger att rivningen av huset eventuellt kommer igång före sommaren 2014. Häcken kommer att 
tas bort tidigare, för att sedan återplanteras med en mer lättskött sort.  

Lennart Olsson undrade vem som har möjlighet att överklaga. Pernilla svarar att alla som är sakägare 
(enligt fastighetsförteckning) och som har yttrat sig under planprocessen men inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda har rätt att överklaga inom tre veckor från att fullmäktiges beslut om antagande 
annonserats. 

Åke tackar för visat intresse och mötet avslutas. 
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BILAGA - MINNESANTECKNINGAR
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