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Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka priorite ringar kommunen vill 
göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Över-
sikts planen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som 
boende- och närings livskommun. Den ska också skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker 
och verkar i Hylte på olika sätt.

Arbetet har nu antagits av kommunfullmäktige. Under samrådet och utställningen har många deltagit på 
samrådsturnén i kommunens tätorter eller lämnat synpunkter, tankar och idéer på andra sätt. Plan för slag et 
har nu bearbetats utifrån alla de synpunkter som kommit in och en färdig översiktsplan har tagit form.

Tack för att du velat vara med och dela dina tankar, idéer och synpunkter om Hyltes framtid!

Tack!
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Förord
Hylte kommun är fantastisk. En varierad natur med 
sjöar, åar, skog och öppna landskap. Våra samhällen 
är trevliga, alla med sin alldeles egna särart. Vi har ett 
rikt föreningsliv och engagerade kommuninvånare. 
Närings livet står starkt och utveckas positivt i hela 
kommun en. Vi har god potential att fortsätta utvecklas 
fram över.

I arbetet med en ny översiktsplan blickar vi framåt. 
Den nya planen tar sikte 20 år framåt i tiden. Det är 
många viktiga framtidsfrågor vi behöver fundera över 
och ta ställning till. Var ska nya bostäder byggas? Vart 
behövs kollektivtrafik och hur ska vi bevara alla de fina 
miljöer som finns idag? På vilket sätt kommer klimat
förändringarna påverka oss? Hur ska Hylte kommun 
utvecklas så att också nya generationer Hyltebor kan 
bo, verka och trivas här.

Jag vill tacka alla som tog tillfället att besöka oss på 
samrådsturnén eller på annat sätt tycka till om över
sikts planen under samrådet och utställningen. Nu har 
förslaget be arbe tats utifrån alla synpunkter som kom
mit in och översiktsplanen har antagits av kommun full
mäktige. Det betyder att vi nu har en ny över sikts plan 
som anger vägen framåt för vår kommun. 

Ronny Löfquist (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Översiktsplanen består av tre delar

13 (262)

DEL 1 
FOKUSOMRÅDEN

DEL 1 FOKUSOMRÅDEN

I den första delen beskrivs de olika frågor som över sikts 
planen behandlar, samlade tematiskt i sju olika fokus
områden.

I slutet av varje avsnitt finns en ruta med planerings
inriktningar som anger det övergripande förhållnings
sättet vid planering, byggande och ändrad användning 
av mark och vattenområden.

189 (262)

DEL 2 
GENOMFÖRANDE 

OCH KONSEKVENSER

DEL 2 GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER

I den andra delen beskrivs vad som behöver göras i det 
fortsatta arbetet för att genomföra översikts planens 
intentioner och vilka konsekvenser översikts planen kan 
bedömas få. Här behandlas också hur kommunen för
håller sig till statliga, regionala och mellan kommunala 
planeringsintressen.

231 (262)

DEL 3 
KARTOR OCH 
VÄGLEDNING

DEL 3  KARTOR OCH VÄGLEDNING

I den tredje delen finns en vägledning där de riktlinjer 
som gäller vid prövning av bygglov, detaljplaner eller 
förändrad markanvändning preciseras. Riktlinjerna är 
direkt kopplade till huvudkartorna sist i del 3:

§	 Karta 1  Utvecklingsstrategi
§	 Karta 2  Användning
§	 Karta 3  Hänsyn (uppdelad i två kartor, 3A och 3B)

Till översiktsplanen hör en karttjänst där det går att 
förstora kartinformationen, tända och släcka informa
tion och söka fastigheter i kartorna.
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Hur hittar jag i översiktsplanen?

JAG VILL VETA MER OM VAD SOM GÄLLER PÅ EN VISS PLATS

§	Börja med att titta i huvudkartorna i Karttjänsten för översikts
planen eller i Karta 1-3B i del 3 i över siktsplanen.

§	Sök på aktuell fastighet (Karttjänsten) eller leta reda på den plats 
du är intresserad av i kartan (Karta 1-3B).

§	Klicka på fastigheten/platsen (Karttjänsten) och du ser de rikt
linjer som gäller, både de generella för hela kommunen (G1G7) 
och de specifika som gäller vissa områden. Alternativt titta på 
aktuell plats i alla fyra ÖPkartorna längst bak i översiktsplanen 
(Karta 1-3B) och se vilka specifika riktlinjer som gäller där, och läs 
sedan om dessa och de generella riktlinjerna (G1G7) i kapitel 11. 

§	Läs mer i kapitel 28. I riktlinjerna finns hänvisningar till var man 
hittar mer information om den aktuella frågan. 

JAG VILL VETA MER OM EN VISS FRÅGA

§	Leta reda på det fokusområde där din fråga 
passar in i inne hålls förteck ningen här intill.

§	Läs om hur kommunen behandlat frågan i 
aktuellt avsnitt i del 1.

§	Titta sedan i rutan om över gripande plane
rings inriktning sist i avsnittet. Där står också 
var du hittar rikt linjer och annan relaterad 
information.

§	Läs riktlinjerna och titta i Karta 1-3B i del 3 
och/eller i Karttjänsten. 
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs
er på land och i vatten. Hit räknas ofta också till ex
em pel vind bruk och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener
gi och resurser för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog
en påverkas dels av skogsbrukets inten
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt
mark har torrlagts i Sverige sedan bör
jan av 1800talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings
ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 

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

också för nära 85 procent av de svenska ammoniak
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat
et förändras och att jordens medel tem
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för 

ungefär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser2. 

1
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ringar och innovation, vilka i sin tur ska 
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Regeringens proposition 
2016/17:104  

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb  
och hållbar tillväxt i hela landet 

Prop. 
2016/17:104 

 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.  Stockholm den 26 januari 2017  

Stefan Löfven 

 Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet)    

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030. I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.  Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen och konsumenten. Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings
grad en av livsmedel.

Beställningar:Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 StockholmTel: 08-786 58 10, Fax: 08-786 61 76E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Regeringens proposition
2007/08:108

Foto: Elias Larsson/Folio

En skogspolitik i  
takt med tiden

Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden

Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
nega tivt prövas restriktivt. Värde beskriv ning för om
rådena används som un der lag för denna bedöm ning14. 
Sär skild hänsyn ska tas till områdenas vär den vid pla
ne ringen, och vid be hov ska fördjupade under lag tas 
fram. I kommunen finns ett riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket be rör fle ra kom muner15 och samord
ning kan här krävas i samband med till exem pel för
slag om ex ploa te ring och frågor gällande försörj ning
en av över natt ningsmöjligheter, kom mer siell service, 
par ke ring, infra struktur, vatten och avlopps för sörj
ning med me ra. Se ka pitel 7.3 Naturmiljö och fri lufts
liv och 9.1 Riks intres sen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker eller be
tes mark som har fram tida potential för livsmedels pro
duktion. Områdena ingår eller har in gått i Jord bruks
verkets blockdatabas eller är på an nat sätt iden ti fie
rade för framtida livs medels pro duk tion. Stor re strik
ti vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och nya an lägg
ning ar på jordbruksmark, med undan tag för så dana 
som har med områdenas funk tion för jord bruk et att 
gö ra. I vissa kan jord bruks mark behöva tas i anspråk 
för väsentliga sam hälls intres sen, se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. Om byg gan de på jord bruks mark över vägs, 
ska i första hand sådan änd ring av mark an vändningen 
väl jas som inne bär att mark en i senare skede åter kan 
användas för jord bruks pro duk tion, till ex empel ge
nom att stora hård gjor da ytor undviks. Ny bebyg gelse 
på jord bruks mark krä ver motivering både till varför 
det är ett väsent ligt sam hälls intresse och varför alter
nativa lös ning ar inte är till fredställande, samt redo vis
ning av areal en och be döm ning av påverkan. Even tuell 
ny be byg gelse får inte i onödan splitt ra jord bruks
mark en. Se kapitel 5.4 Areella näring ar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten
brukets in tres sen prioriteras och dispens från strand
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vatten bruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med
föra påtaglig skada på riks intresset får genom föras. 
Vid be hov ska fördjupade under lag tas fram. Om rå det 
be rör fle ra kom muner16 och sam ord ning kan krä vas 
för att utveckla om rå dets förutsättningar och skydda 
riks intresset mot åt gärd er som på tagligt kan försvåra 
möjlig het erna att be driva yrkesfiske. Se ka pitel 7.3 
Naturmiljö och fri lufts liv, 9.1 Riks intressen och 9.2 

14 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
15 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
16 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och HalmstadNässjö Järnväg, 
del en HalmstadHylte bruk är riksintressen för kom
mu nikationer för väg respektive järnväg. I riksintres se
na ingår in flu ensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan på verka eller påverkas av 
vägens eller banans funk tion. Riksintressena ska skyd
das mot åtgärder som kan på tagligt kan försvåra ut
nytt jandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse in om 
in fluensområde får inte på verka nuvarande eller fram
ti da användning av an lägg ningen nega tivt. Se kapitel 
3.1 Resor och trans porter och 9.1 Riks intres sen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hyl te kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyg hinder inom flygplatsens MSApåverkande yta. 
Flyg platsen ska därför såsom sakägare beredas möj lig
het att yttra sig om byggnader och anlägg ningar över 
20 meter utan för sam man hållen be byg gelse och 45 
me ter inom sam man hål len bebyg gel se17, vilket gäller 
så väl fasta (hus, mast er, vind kraft verk) som till fälliga 
(bygg nads kranar etc). Likaså ska Luft farts verket och 
För svars makt en såsom sak ägare ges möjlighet att yttra 
sig över detalj planer med bygg nad er över 20 me ter. 
I de fall det fram kommer behov av flyg hin der ana lys 
ska en sådan genom föras och skickas till be rörda flyg
plats er. Se ka pi tel 3.1 Resor och trans porter, 9.1 Riks
in tres sen och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR: LUFTRUM

Hag shults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili
tärt luftrum. Hylte kommun be rörs till viss del av in
flu ens område för flyghinder inom flygbasens MSApå
ver kande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan och lovärenden som berör bygg nads objekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som till fälliga (bygg nadskranar etcetera) inom detta 
område. Se kapitel 3.1 Resor och trans porter och 9.1 
Riks intres sen. Se även riktlinje Riksintresse kom mu ni
kationer: luftfart och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsom rå den finns runt be fintliga eller planerade 
vatten täkter som är skyd dade med föreskrifter för 
mark an vänd ning och verk sam hets utöv ning. Generellt 
gäller re strik ti vi tet mot ny bebyggelse inom primära 
och se kundära skydds zoner, och om så behövs, att åt

17 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät
ortsavgränsning.

text karta
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sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne
bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
produktionssystemdärfifisktrågkopplastillväxthus,
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djurochväxterivatten.Odlingenkanvaraintensiv
ellerextensiv,beroendepåomfiskenätertorrfoder
ellerdetsomnaturligtfinnsivattnet.ISverigeharex
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk.Vattenbrukärenväxandenä
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växamycketkraftigtförattmötaefterfråganpåfisk
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
mendetfinnsstorpotentialförtillväxt,vilketskulle
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge
nomtillexempelnäringsläckagefrånfoderspilloch
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark- och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs
er på land och i vatten. Hit räknas ofta också till ex
em pel vind bruk och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener
gi och resurser för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog
en påverkas dels av skogsbrukets inten
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt
mark har torrlagts i Sverige sedan bör
jan av 1800talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings
ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 

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

också för nära 85 procent av de svenska ammoniak
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat
et förändras och att jordens medel tem
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för 

ungefär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser2. 

1
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Regeringens proposition 
2016/17:104  

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb  
och hållbar tillväxt i hela landet 

Prop. 
2016/17:104 

 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.  Stockholm den 26 januari 2017  

Stefan Löfven 

 Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet)    

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030. I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.  Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen och konsumenten. Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings
grad en av livsmedel.
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Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
nega tivt prövas restriktivt. Värde beskriv ning för om
rådena används som un der lag för denna bedöm ning14. 
Sär skild hänsyn ska tas till områdenas vär den vid pla
ne ringen, och vid be hov ska fördjupade under lag tas 
fram. I kommunen finns ett riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket be rör fle ra kom muner15 och samord
ning kan här krävas i samband med till exem pel för
slag om ex ploa te ring och frågor gällande försörj ning
en av över natt ningsmöjligheter, kom mer siell service, 
par ke ring, infra struktur, vatten och avlopps för sörj
ning med me ra. Se ka pitel 7.3 Naturmiljö och fri lufts
liv och 9.1 Riks intres sen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker eller be
tes mark som har fram tida potential för livsmedels pro
duktion. Områdena ingår eller har in gått i Jord bruks
verkets blockdatabas eller är på an nat sätt iden ti fie
rade för framtida livs medels pro duk tion. Stor re strik
ti vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och nya an lägg
ning ar på jordbruksmark, med undan tag för så dana 
som har med områdenas funk tion för jord bruk et att 
gö ra. I vissa kan jord bruks mark behöva tas i anspråk 
för väsentliga sam hälls intres sen, se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. Om byg gan de på jord bruks mark över vägs, 
ska i första hand sådan änd ring av mark an vändningen 
väl jas som inne bär att mark en i senare skede åter kan 
användas för jord bruks pro duk tion, till ex empel ge
nom att stora hård gjor da ytor undviks. Ny bebyg gelse 
på jord bruks mark krä ver motivering både till varför 
det är ett väsent ligt sam hälls intresse och varför alter
nativa lös ning ar inte är till fredställande, samt redo vis
ning av areal en och be döm ning av påverkan. Even tuell 
ny be byg gelse får inte i onödan splitt ra jord bruks
mark en. Se kapitel 5.4 Areella näring ar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten
brukets in tres sen prioriteras och dispens från strand
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vatten bruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med
föra påtaglig skada på riks intresset får genom föras. 
Vid be hov ska fördjupade under lag tas fram. Om rå det 
be rör fle ra kom muner16 och sam ord ning kan krä vas 
för att utveckla om rå dets förutsättningar och skydda 
riks intresset mot åt gärd er som på tagligt kan försvåra 
möjlig het erna att be driva yrkesfiske. Se ka pitel 7.3 
Naturmiljö och fri lufts liv, 9.1 Riks intressen och 9.2 

14 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
15 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
16 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och HalmstadNässjö Järnväg, 
del en HalmstadHylte bruk är riksintressen för kom
mu nikationer för väg respektive järnväg. I riksintres se
na ingår in flu ensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan på verka eller påverkas av 
vägens eller banans funk tion. Riksintressena ska skyd
das mot åtgärder som kan på tagligt kan försvåra ut
nytt jandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse in om 
in fluensområde får inte på verka nuvarande eller fram
ti da användning av an lägg ningen nega tivt. Se kapitel 
3.1 Resor och trans porter och 9.1 Riks intres sen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hyl te kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyg hinder inom flygplatsens MSApåverkande yta. 
Flyg platsen ska därför såsom sakägare beredas möj lig
het att yttra sig om byggnader och anlägg ningar över 
20 meter utan för sam man hållen be byg gelse och 45 
me ter inom sam man hål len bebyg gel se17, vilket gäller 
så väl fasta (hus, mast er, vind kraft verk) som till fälliga 
(bygg nads kranar etc). Likaså ska Luft farts verket och 
För svars makt en såsom sak ägare ges möjlighet att yttra 
sig över detalj planer med bygg nad er över 20 me ter. 
I de fall det fram kommer behov av flyg hin der ana lys 
ska en sådan genom föras och skickas till be rörda flyg
plats er. Se ka pi tel 3.1 Resor och trans porter, 9.1 Riks
in tres sen och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR: LUFTRUM

Hag shults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili
tärt luftrum. Hylte kommun be rörs till viss del av in
flu ens område för flyghinder inom flygbasens MSApå
ver kande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan och lovärenden som berör bygg nads objekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som till fälliga (bygg nadskranar etcetera) inom detta 
område. Se kapitel 3.1 Resor och trans porter och 9.1 
Riks intres sen. Se även riktlinje Riksintresse kom mu ni
kationer: luftfart och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsom rå den finns runt be fintliga eller planerade 
vatten täkter som är skyd dade med föreskrifter för 
mark an vänd ning och verk sam hets utöv ning. Generellt 
gäller re strik ti vi tet mot ny bebyggelse inom primära 
och se kundära skydds zoner, och om så behövs, att åt

17 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät
ortsavgränsning.

karta text
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5.4 Areella näringar 
Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar 
som använder biologiska och naturgeografiska resurs
er på land och i vatten. Hit räknas ofta också till ex
em pel vind bruk och täktverksamhet, se kapitel 6 Ener
gi och resurser för framtiden. 

Nationella mål för de areella näringarna
Utöver de mål för som beskrivs i kapitel 5.1 Verksam
hetsutveckling be rörs de areella näringarna även av 
föl jande nationella mål:

Miljö kva li tets målen1. De areella näringarna berörs, 
ut över Be gräns ad kli mat påverkan, Frisk luft och Le
van de sjöar och vattendrag, också av nedanstående 
miljö mål. Generellt påverkar jordbruket också Hav i 
balans, men mer marginellt i det småskaliga jordbruk 
som bedrivs i Hylte kommun. 

Ett rikt jordbrukslandskap. Den bio lo
gis ka mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
ock så av vilka metoder som används. 
Bland annat är betande djur en förut

sätt ning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 
har på vissa håll blivit allt mer specialiserat och in ten
sivt, medan marker på andra håll inte brukas läng re 
och gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlings land skapet hotas. 

Levande skogar. Miljötillståndet i skog
en påverkas dels av skogsbrukets inten
sitet och metoder, dels av olika form er 
av hävd till exempel skogsbete. Ut veck
lingen har gjort att vissa skogs typer med 

unika livsmiljöer mins kar. Det finns dess utom nega tiva 
effekter av den pågå ende klimat för änd ringen och ned
fall från luft föroreningar.

Myllrande våtmarker. Ett stort antal 
växt er och djur är beroende av olika 
våt marker. Utöver att stora arealer våt
mark har torrlagts i Sverige sedan bör
jan av 1800talet, påverkas de som finns 

kvar av markavvattning och annan vatten verk samhet, 
skogs bruk, kvävenedfall, körskador och att de inte 
läng re hävdas med slåtter eller bete. 

Bara naturlig försurning. Skogsbruket 
bi drar till försurning, både genom till
växt och skörd. En ökad efterfrågan på 
bio bränsle har gjort att uttag av hela 
träd har blivit vanligare. Detta kan leda 

till ökad markförsurning och utarmning av närings
ämnen om det inte sker på rätt sätt. Jordbruket står 

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

också för nära 85 procent av de svenska ammoniak
utsläppen, bland annat från stallgödsel. Genom neder
börd och direkt nedfall hamnar ammoniaken på mark, 
i sjöar och vattendrag och bidrar till försurning och 
över göd ning.

Be gräns ad kli mat påverkan. Utsläppen 
av växthus gaser leder till en förstärkning 
av växthuseffekten vilket gör att kli mat
et förändras och att jordens medel tem
pe ra tur sti ger. Jordbruket står för 

ungefär en knapp åttondel av Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser2. 

1
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkur-
renskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån 
vilken politiken ska utformas fram till 2030. 

I denna proposition föreslås det övergripande målet för strategin vara 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduk-
tionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att 
skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela 
landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör 
svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle 
kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska.  

Strategin skapar även stabila och långsiktiga förutsättningar för livs-
medelskedjan att bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet 
och lägger grunden för en stärkt framtidstro hos både företag och 
anställda i livsmedelskedjan. En långsiktig strategi för livsmedelskedjan 
bidrar vidare till att Sverige ska fortsätta att ha en livsmedelsproduktion i 
landet av tillräcklig omfattning för att kunna bidra till jobb och tillväxt, 
attraktiv landsbygd och till samhällsnyttor inom hälso-, miljö- och kli-
matområdet. Till livsmedelskedjan räknas primärproduktionen, livs-
medelsindustrin, livsmedelshandeln, restaurangnäringen, måltidsturismen 
och konsumenten. 

Strategin är utformad kring ett övergripande mål för livsmedelspoliti-
ken samt tre strategiska mål inom områden som bedöms vara särskilt 
viktiga för att nå det övergripande målet, samt för utvecklingen av livs-

Livsmedelsstrategi för Sverige4 Det över
gripande målet för livsmedelsstrategin är 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen 
ökar, samtidigt som relevanta nationella 
mil jö mål nås. Syftet är att skapa tillväxt 
och sysselsättning, bidra till hållbar ut

veckling i hela landet och att öka självförsörjnings
grad en av livsmedel.
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Riksdagens tryckeriexpedition, 100 12 Stockholm

Tel: 08-786 58 10, Fax: 08-786 61 76
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Regeringens proposition
2007/08:108

Foto: Elias Larsson/Folio

En skogspolitik i  
takt med tiden

R
egeringens proposition 2

0
07/0

8
:10

8
 

En skogspolitik i takt m
ed tiden

Skogspolitiska mål5. Skogspolitiken har 
två jämställda mål, miljömålet och pro
duktionsmålet, med ett delat ansvar mel
lan samhället och skogsägarna. Arbe te 
med att ta fram ett skogsprogram på går, 
med visionen att: ”Skogen – det grö na 
guldet – ska bidra till jobb och håll bar 

tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en väx
ande bioekonomi”6. Fyra underlagsrapporter har 
tagits fram i arbetet med skogsprogrammet7.

Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar
Strategi 2012–2020

Strategi för vattenbruk8. Strategin anger 
ett antal mål, bland annat att svenskt 
vattenbruk ska bidra till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar livs me
dels produktion och att kommunerna ska 
identi fiera och inkludera lämpliga plats
er för vatten bruk i sina översiktsplaner.

2   12,8 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.
3   Regeringskansliet 2014a.
4   Proposition 2016/2017:104 och Regeringskansliet 2017h.
5   Proposition 2007/2008:108.
6   Regeringskansliet 2016c.
7   Regeringskansliet 2016dg.
8   Jordbruksverket 2012a.
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sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne
bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
produktionssystemdärfifisktrågkopplastillväxthus,
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djurochväxterivatten.Odlingenkanvaraintensiv
ellerextensiv,beroendepåomfiskenätertorrfoder
ellerdetsomnaturligtfinnsivattnet.ISverigeharex
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk.Vattenbrukärenväxandenä
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växamycketkraftigtförattmötaefterfråganpåfisk
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
mendetfinnsstorpotentialförtillväxt,vilketskulle
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge
nomtillexempelnäringsläckagefrånfoderspilloch
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark- och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
nega tivt prövas restriktivt. Värde beskriv ning för om
rådena används som un der lag för denna bedöm ning14. 
Sär skild hänsyn ska tas till områdenas vär den vid pla
ne ringen, och vid be hov ska fördjupade under lag tas 
fram. I kommunen finns ett riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket be rör fle ra kom muner15 och samord
ning kan här krävas i samband med till exem pel för
slag om ex ploa te ring och frågor gällande försörj ning
en av över natt ningsmöjligheter, kom mer siell service, 
par ke ring, infra struktur, vatten och avlopps för sörj
ning med me ra. Se ka pitel 7.3 Naturmiljö och fri lufts
liv och 9.1 Riks intres sen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker eller be
tes mark som har fram tida potential för livsmedels pro
duktion. Områdena ingår eller har in gått i Jord bruks
verkets blockdatabas eller är på an nat sätt iden ti fie
rade för framtida livs medels pro duk tion. Stor re strik
ti vi tet ska iakttas mot ny be byg gelse och nya an lägg
ning ar på jordbruksmark, med undan tag för så dana 
som har med områdenas funk tion för jord bruk et att 
gö ra. I vissa kan jord bruks mark behöva tas i anspråk 
för väsentliga sam hälls intres sen, se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. Om byg gan de på jord bruks mark över vägs, 
ska i första hand sådan änd ring av mark an vändningen 
väl jas som inne bär att mark en i senare skede åter kan 
användas för jord bruks pro duk tion, till ex empel ge
nom att stora hård gjor da ytor undviks. Ny bebyg gelse 
på jord bruks mark krä ver motivering både till varför 
det är ett väsent ligt sam hälls intresse och varför alter
nativa lös ning ar inte är till fredställande, samt redo vis
ning av areal en och be döm ning av påverkan. Even tuell 
ny be byg gelse får inte i onödan splitt ra jord bruks
mark en. Se kapitel 5.4 Areella näring ar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten
brukets in tres sen prioriteras och dispens från strand
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vatten bruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näring ar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med
föra påtaglig skada på riks intresset får genom föras. 
Vid be hov ska fördjupade under lag tas fram. Om rå det 
be rör fle ra kom muner16 och sam ord ning kan krä vas 
för att utveckla om rå dets förutsättningar och skydda 
riks intresset mot åt gärd er som på tagligt kan försvåra 
möjlig het erna att be driva yrkesfiske. Se ka pitel 7.3 
Naturmiljö och fri lufts liv, 9.1 Riks intressen och 9.2 

14 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2014f, se kartverktyget Skyddad 
natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
15 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
16 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.

Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och HalmstadNässjö Järnväg, 
del en HalmstadHylte bruk är riksintressen för kom
mu nikationer för väg respektive järnväg. I riksintres se
na ingår in flu ensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan på verka eller påverkas av 
vägens eller banans funk tion. Riksintressena ska skyd
das mot åtgärder som kan på tagligt kan försvåra ut
nytt jandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse in om 
in fluensområde får inte på verka nuvarande eller fram
ti da användning av an lägg ningen nega tivt. Se kapitel 
3.1 Resor och trans porter och 9.1 Riks intres sen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER: 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hyl te kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyg hinder inom flygplatsens MSApåverkande yta. 
Flyg platsen ska därför såsom sakägare beredas möj lig
het att yttra sig om byggnader och anlägg ningar över 
20 meter utan för sam man hållen be byg gelse och 45 
me ter inom sam man hål len bebyg gel se17, vilket gäller 
så väl fasta (hus, mast er, vind kraft verk) som till fälliga 
(bygg nads kranar etc). Likaså ska Luft farts verket och 
För svars makt en såsom sak ägare ges möjlighet att yttra 
sig över detalj planer med bygg nad er över 20 me ter. 
I de fall det fram kommer behov av flyg hin der ana lys 
ska en sådan genom föras och skickas till be rörda flyg
plats er. Se ka pi tel 3.1 Resor och trans porter, 9.1 Riks
in tres sen och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR: LUFTRUM

Hag shults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili
tärt luftrum. Hylte kommun be rörs till viss del av in
flu ens område för flyghinder inom flygbasens MSApå
ver kande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan och lovärenden som berör bygg nads objekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som till fälliga (bygg nadskranar etcetera) inom detta 
område. Se kapitel 3.1 Resor och trans porter och 9.1 
Riks intres sen. Se även riktlinje Riksintresse kom mu ni
kationer: luftfart och riktlinje G7/Hö ga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsom rå den finns runt be fintliga eller planerade 
vatten täkter som är skyd dade med föreskrifter för 
mark an vänd ning och verk sam hets utöv ning. Generellt 
gäller re strik ti vi tet mot ny bebyggelse inom primära 
och se kundära skydds zoner, och om så behövs, att åt

17 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät
ortsavgränsning.

99 (264)

sys tem på ett håll bart sätt. Intresset har därför ökat 
för slutna land base rade fiskodlingssystem, som inne
bär minimal mil jö påverkan förutsatt att vatten re ning
en är tillräcklig. En sammanfattande benämning på 
dessa är RAS, re cirkulerande akvatiska system. Andra 
slutna system är Akva poni som är ett mer låg intensivt 
produktionssystemdärfifisktrågkopplastillväxthus,
och Biofloc där re ning en sköts av mikroorganismer i 
var mare odlings dam mar.

Vattenbruk i planeringen. I dags lä get finns inte förut
sättningar för utpekande av sär skil da om rå den för vat
ten bruk i översiktsplanen, eftersom det saknas kun
skaps under lag och kriterier för vad som är lämpliga 
om råden för vatten bruk. Dessutom innebär bransch
ens utveckling mot landbaserade slutna system att 
lokalisering i ökad utsträckning kan ske mer fritt i 
land skapet. Förut sätt ningarna för ökat vattenbruk i 
kom munen bör där för utredas vidare i den fortsatta 
pla ne ringen, och den fortsatta utvecklingen inom om
rå det får ut visa om det är möjligt och lämpligt att pe
ka ut vatten bruks om råden, och om ett eventuellt te
ma tiskt tillägg för vatten bruk i så fall bör tas fram43. 

43 För närvarande finns projektstöd att söka för kommunal planering av 
vattenbruk, se Jordbruksverket 2017h.

Figur 5:12. I Hylte finns för närvarande två vattenbruk, bland annat 
ett för kon sum tionsfisk i Tiraholm. Foto Hylte kommun.

miljö kva li tets normer för fisk och musselvatten, se 
kapi tel 10.2 avsnitt Miljökvalitetsnormer. 

Vattenbruk, eller akvabruk, är odling av alla slags 
djurochväxterivatten.Odlingenkanvaraintensiv
ellerextensiv,beroendepåomfiskenätertorrfoder
ellerdetsomnaturligtfinnsivattnet.ISverigeharex
tensiva former av fiskodling förekommit i hund ratals 
år. Idag bedrivs framför allt intensiv odling av mat
fisk och skaldjur för direkt för sälj ning till kon su ment 
och till vidare för ädling, samt sättfiskodling för fri tids
fiske, åter upp byg gan de av hotade be stånd eller kom
pensation i vat tenkraft ut byggda vat ten drag.39 Till 
över vägande del handlar det om kassodlingar, det vill 
säga att man föder upp småfisk till slaktvikt i stora 
kassar i det fria vattnet i sjöar och vattendrag40. För 
att få odla fisk eller vattenbruksdjur krävs till stånd för 
mil jö farlig verksamhet av läns sty rel sen, oav sett stor lek 
på od lingen. I Hylte kommun finns för närva rande två 
vatten bruks före tag, ett som arbetar med konsum tions
fisk i Bolmen och ett med utsätt nings fisk för sport fiske 
i Strömhultaån41, se figur 5.11. 

Framtida vattenbruk.Vattenbrukärenväxandenä
rings gren på den svenska lands bygden, och glo balt sett 
räknar man med att vatten bruk et kommer att be höva 
växamycketkraftigtförattmötaefterfråganpåfisk
och skaldjur, samtidigt som haven inte får bli utfiska
de. I Sverige är vattenbruket förhållandevis blygsamt, 
mendetfinnsstorpotentialförtillväxt,vilketskulle
bi dra till både en mer klimatsmart köttproduktion 
och fler ar bets tillfällen på landsbygden. Utmaningen 
är ut veck la näringen på ett hållbart sätt, så att det blir 
lång sik tigt ekonomiskt hållbart och bedrivs inom eko
lo giskt hållbara ramar42. Eftersom odling i öppna sys
tem i sjöar och vattendrag medför miljöstörningar, ge
nomtillexempelnäringsläckagefrånfoderspilloch
risk för smittspridning till vilda populationer, är det 
mycket problematiskt att öka produktionen i öpp na 

39 Jordbruksverket 2015c och Arena grön tillväxt 2016.
40 Arena grön tillväxt 2016.
41 Söktjänst vattenbruk, se Jordbruksverket 2017g.
42 SOU 2009:26.

Övergripande planeringsinriktning - Areella näringar
Planering, byggande och ändrad användning av mark- och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Ge verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och fiske goda fysiska förutsättningar att vidareutvecklas.
§	Hushålla med marken och bygg på potentiell jordbruksmark eller värdefull skogsmark endast för att tillgodose 

betydelse fulla sam hälls intressen då lämplig alter na tiv lokalisering saknas. 

Vägledning mark- och vattenanvändning - Areella näringar
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G5 AREELLA NÄRINGAR: Skogsmark
§	POTENTIELL JORDBRUKSMARK

Förslag på fortsatt arbete - Areella näringar
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.



3 (260)

11. Vägledning för handläggare  
11.1 Vägledningens användning   232
11.2 Karta 1  Utvecklingsstrategi   233

Innehåll
Förord                1

   DEL 1 - FOKUSOMRÅDEN

  2. En tydlig utvecklingsstruktur   15
2.1 Strukturbild       16
2.2 Befolkningsscenarier      26

  3. Effektiva kommunikationer    29
3.1 Resor och transporter      30
3.2 Digital kommunikation      47

  4. Attraktiva boende- och livsmiljöer   51
4.1 Människor och livsmiljö      52
4.2 Attraktivt boende       58
4.3 Bostadsutveckling      71

  5. Ett livskraftigt näringsliv    79
5.1 Verksamhetsutveckling      81
5.2 Handel och service      85
5.3 Besöksnäring       89
5.4 Areella näringar       91

  9. Samordning och genomförande 187
9.1 Riksintressen     188
9.2 Regionala och mellankommunala frågor  196
9.3 Genomförande och fortsatt arbete  199

Referenser           
Bilagor 

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Ändringar med anledning av granskningsyttrande

  6. Energi och resurser för framtiden   99
6.1 Energiförsörjning    100
6.2 Vatten och materialförsörjning   110
6.3 Teknisk försörjning    120

  7. Levande natur- och kulturmiljöer 131
7.1 Kulturmiljö     132
7.2 Landskapsvärden    138
7.3 Naturmiljö och friluftsliv    148

  8. Beredskap för risk och sårbarhet 163
8.1 Miljörisker     165
8.2 Klimatrisker     171
8.3 Tekniska olycksrisker    178
8.4 Sociala risker     181

10. Konsekvenser             209
10.1 Utgångspunkter   210
10.2 Nationella mål    212
10.3 Miljökonsekvenser   218
10.4 Ekonomiska konsekvenser  224
10.5 Sociala konsekvenser   226

                 231
11.3 Karta 2  Användning   235
11.4 Karta 3  Hänsyn   240

   DEL 2 - GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER

   DEL 3 - KARTOR OCH VÄGLEDNING

Läsanvisning               2

  1. Ett attraktivt och hållbart Hylte            5
1.1 Översiktsplanering              5
1.2 Dialog och delaktighet               7
1.3 Inriktning               9

                 249      
 

Karta 1  Utvecklingsstrategi  
Karta 2  Användning  
Karta 3A  Hänsyn  
Karta 3B  Hänsyn  



4 (260)

VISION 2040 HYLTE - HUR SER FRAMTIDEN UT?

I visionen pekas riktningen ut för det framtida samhälle vi gemensamt vill uppnå och 
vilka områden som är viktiga att utveckla. Visionen blir på så sätt vägledande för 

kommunens arbete på lite längre sikt och utgångspunkt för översiktsplanen.

Antagen av kommunfullmäktige 20160616

ETT HYLTE MED UTVECKLINGSKRAFT,        
STOLTHET OCH MEDMÄNSKLIGHET

I Hylte kommun är det nära att ta sig till såväl jobb som 
fritidsaktiviteter och vacker natur. Utvecklingen drivs av 

engagerade och delaktiga invånare och företagare. Människor 
har möjlighet att både utvecklas på arbetsmarknaden och 

finna ett attraktivt boende i Hylte. Att växa upp här är tryggt, 
stimulerande och skapar goda förutsättningar för livet.

Även besökare dras till Hyltes natur, kultur och levande orter. 
Nya företag med en bredd av verksamheter växer upp. I Hylte 

finns en öppenhet för nya idéer, ny kunskap, nya sätt att 
tänka och nya människor, som ger utvecklingskraft för både 

människor och företag.

Hyltes attraktivitet ger stolthet och demokratin är levande. 
Hylte kommun är en attraktiv arbetsplats som har lätt att 

rekrytera kompetent personal. Den kommunala servicen är 
nytänkande, kompetent och serviceinriktad.

MÄNNISKAN OCH FAMILJEN I CENTRUM

I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt    
goda förutsättningar genom skolåren.

Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och 
funktionshindrade erbjuds stöd utifrån helhetssyn på 

människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg 
och tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal 
organisation. Omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och 

engagemang.

Omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang. 
Den utförs enligt vetenskapligt verifierade metoder och 
ligger i framkant vad gäller användningen av modern 

välfärdsteknologi.

Kommunen har hittat strukturer och arbetsformer i sitt 
integrationsarbete som ger goda resultat för såväl individen 

som för samhället i stort. Här finns en välkomnande 
medmänsklighet.

ETT ATTRAKTIVT BOENDE                                       
OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

I Hylte vill människor bo. Här finns livskvalitet med blandade 
boenden i lättillgängliga och vackra natur och strandnära 

lägen. Kommunen har förvärvat attraktiv mark och satsat på 
att skapa hållbara boenden som passar livets alla skeden. Den 
sociala sammanhållningen har under många år stått i fokus i 

samhällsplaneringen.

Här finns levande centrum och aktivt kulturliv för både boende 
och besökare. Centrummiljöerna är moderna och hållbara, 
och i de större orterna finns allt som behövs lätt tillgängligt. 

I samverkan med ett aktivt föreningsliv har mötesplatser 
utvecklats, för unga, för gamla och för olika intressen, men 

också för möten över gränserna.

EN ATTRAKTIV OCH MODERN UTBILDNING       
MED HÖG MÅLUPPFYLLELSE

I Hylte är utbildningen modern och attraktiv på alla nivåer, 
både för elever och för personal. Förskolan ger en bra start och 

följs av en skolgång med individuellt anpassad undervisning 
och med hög måluppfyllelse. Utbildningens höga kvalitet drivs 
av en engagerad och kompetent personal som arbetar nära 

sina elever och använder modern teknologi i sitt pedagogiska 
uppdrag.

Ungdomarna som fullföljer sin utbildning på gymnasienivå 
i såväl teoretiska som praktiska program har goda resultat. 

Övergångarna till högre utbildning är också höga. Kommunen 
medverkar till att nya yrkesutbildningar startas upp i samverkan 

med lokalt näringsliv och privata utbildningsanordnare. 
Samverkan mellan kommunen, det lokala företagandet och 

högskolorna i närområdet har ökat och bidrar till en god 
kompetensförsörjning.SAMVERKAN FÖR ENTREPRENÖRSKAP                  

OCH ETT INNOVATIVT NÄRINGSLIV

I Hylte är det lätt att etablera och utveckla företag. Det 
finns kompetens och ett gynnsamt läge i förhållande till 
både kunder och leverantörer. Företagsamheten är stark 
och innovativ vilket bäddar för en god konkurrenskraft. 

Innovations kraften baseras på öppenhet och 
förändringsbenägenhet.

Hylte kommun står för ett gott näringslivsklimat genom att ha 
en kontinuerlig och nära dialog med företagen, och genom 
att säkerställa tillgången på mark som beaktar företagens 

behov. Kommunen är också drivande när det gäller att 
attrahera statliga och regionala jobb som bidrar till dynamiken 
på den lokala arbetsmarknaden. Mellan skola och näringsliv 
råder öppna dörrar och entreprenörskap är ett väl etablerat 
tankemönster hos eleverna. Innovation och kreativitet är en 

naturlig del i undervisningen.

EN BRA INFRASTRUKTUR OCH GODA 
KOMMUNIKATIONER SOM SKAPAR NÄRHET

I Hylte är det enkelt att förflytta sig inom och utanför 
kommunen. Det är nära till en dynamisk och diversifierad 

arbetsmarknad, till kunder och leverantörer, till ett 
naturnära boende, till en allsidig service och till rekreation 

och fritid.

Infrastrukturen är väl utbyggd och kommunikationerna är 
smarta. Det är lätt att åka kollektivt både för kortare som 
för längre resor. Övergångarna mellan olika färdslag är 

smarta i ett väl sammansatt system av kollektivtrafik som 
använder sig av en modern teknologi för ett hållbart och 

effektivt resande.
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1. Ett attraktivt och hållbart Hylte

1.1. Översiktsplanering
Vad är en översiktsplan?
Kommunens ställningstagande. Varje kommun ska ha 
en aktuell över sikts plan som om fattar all mark och 
allt vatten i kom mun en. Detta regleras i plan- och 
bygg lagen, och är grunden i kommunens rätt att själv-
stän digt fatta beslut i plan- och byggfrågor. Över sikts-
planen fun ge rar både som vision och hand lings plan 
för sam hälls byggandet, och redo visar kom munens 
över gri pan de syn på hur mark- och vatten områden 
bör an vän das, riksintressen till go do ses och bebyg gel-
sen bevaras och utvecklas i kom mun en som helhet och 
på lång sikt. 

Hela kommunen
Strategisk. Över sikts plan en är principiell och strate-
gisk till sin natur och ska lan rela tivt grov. Det görs 
inga detaljerade redo vis ning ar av en skil da kommun-
del ar, annat än för att för tyd liga enstaka frå gor. Med 
över sikts plan en som grund kan sedan för djup ningar 
göras för olika delar av kom munen, se figur 1:1. 

Omvärld. Hela kommunens mark- och vatten om rå-
den behandlas i översiktsplanen, men också hur kom-
munen hänger sam man med omvärlden. Vad som 
händer i omvärlden påverkar kommunen och många 
frågor har bety delse långt utanför kommun gränsen, 
till ex em pel transportfrågor och vattenfrågor. 

Långt perspektiv
Målår. Översiktsplanen har en planeringshorisont på 
20-25 år, med målår 2040. Det betyder att vi lyfter 
blicken och tittar långt fram för att veta vad vi be hö-
ver göra här och nu. En del av det som över sikts plan-
en föreslår kan påbörjas genast, medan annat som in-
vol verar tunga investeringar och många aktörer kan ta 
längre tid att för verkliga. 

Flergenerationsperspektiv. Eftersom det vi bygger eller 
för änd rar idag kan på ver ka förutsättningarna flera 
gene rationer framåt, be hö ver översiktsplanen sam-
ti digt blicka be tyd ligt längre än till 2040. Det gäller 
många frågor, till exempel hur vi hanterar vatten-
resurser, natur- och kulturmiljöer eller påverkan på 
hälsa och miljö.

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar 
kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar 
samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med 
att utveckla Hyltes attraktivitet som boende och närings livskommun och berör därför många.

Figur 1:1. Översiktsplanen är vägledande för beslut om planering och byggande. Källa: Gävle kommun 2017, bearbetad. 

Kommunövergripande 
översiktsplan
Tematiska tillägg till 
översiktsplanen

Fördjupningar av 
översiktsplanen

Detaljplaner och 
områdesbestämmelser
Bygglov
Förhandsbesked

Nybyggnad
Ombyggnad
Förvaltning
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Figur 1:2. Översiktsplanens olika skeden och tidplan. 

Vägledande
Anger inriktning. Översiktsplanen är vägledande för 
när kommunen fattar beslut om nya detaljplaner, 
bygglov prövas och andra beslut som berör använd-
ning av mark- och vatten. Den är inte juridiskt bin-
dan de på samma sätt som en detaljplan och garan te-
rar därför inte genom förande, utan anger inriktning 
och möjligheter för den framtida utvecklingen av kom-
mun en. 

Styrande. Den juridiskt bin dande regle ring en sker där-
efter ge nom detaljplaner och i en del fall om rådes be-
stäm mel ser, eller direkt i bygglov, och här ska över-
sikts planens intentioner som antagits av kommun full-
mäk tige följas. Varje detalj plan ska redo visa hur den 
förhåller sig till över sikts planen och den mark använd-
ning som före slagits i över sikts planen. Även områ-
des bestäm melser och bygg lov ska följa inten tion erna 
i över sikts planen och säkerställa planens syften. Om 
avsteg görs från över siktsplanens inten tion er ska detta 
tyd ligt moti veras. 

Aktuell
Äldre översiktsplan. Hyltes förra över sikts plan, ÖP 
2001, antogs 2003. Till denna hör fem äldre för djup-
ning ar som an togs 1990-1994, och två tematiska till-
lägg som antagits 2009-2012, se vidare i kapitel 9.5 
Fortsatt arbete.

Förändrade förutsättningar. Under de cirka femton år 
som gått sedan över sikts plan en togs fram har mycket 
hunnit för ändras, både i när området och i omvärlden, 
och den fungerar inte längre som det styrdokument 
för planering och byg gande som den behöver vara. 
Kom mun fullmäktige har där för beslutat att en ny 
kommun över gripande över sikts plan ska tas fram.1 

Aktualitetsprövning. Förutsättningarna i kommunen 
och i omvärlden kom mer fortsätta förändras i snabb 
takt, och det är därför viktigt att översiktsplanen ses 
över och aktua lise ras kon tinuerligt i den fortsatta pla-
neringen. Som stöd för detta ska en aktualitets pröv-

1 Kommunfullmäktige 20141127 § 69.

ning göras varje mandat period2, där man tar ställning 
till vilka delar som inte längre är aktuella och om det 
behövs revi de ring ar i någon del av översiktsplanen, se 
kapitel 9.5 Fortsatt arbete.

Hur går processen till?
Rullande översiktsplanering
Översiktsplanering är en rullande process där nya 
frå gor behöver hanteras kontinuerligt och underlag 
aktua liseras som stöd för politiska beslut. Den över-
siktsplan som tas fram nu kan ses som ett avtryck av 
den pågående planeringen och av de kun skap er vi har 
just nu. Många frågor behöver sedan utre das vidare, 
till exempel genom fördjupningar av över siktsplanen 
för olika delar av kommunen och/eller tema tiska 
tillägg för olika frågor.

Planprocess och tidplan
Lång process. Processen att ta fram en översiktsplan 
består av flera skeden, där planförslaget efter dialog 
med invånare, företag, organi sa tion er och myn dig-
heter tar allt fastare form. Det tar tid att ta fram en 
över sikts plan eftersom det är många olika frågor som 
ska be handlas och diskuteras i en omfattande demo-
kratisk process. Många berörs och behöver få bra 
möj ligheter till insyn och delaktighet, och det är en rad 
politiska beslut som behöver tas under resans gång. 
Slutligen antas översikts planen av kom mun full mäk ti-
ge, som är kommunens högsta beslutande organ. 

Tidplan. Denna handling är ett bearbetat förslag till 
över siktsplan efter samråd våren 2018 och ut ställ-
ning våren 2019 med invå nare, före tagare, organi-
sationer, myndigheter, grann kommuner och andra 
berörda. Efter samrådet och utställningen har alla syn-
punkter som kommit in sam manställts och kom mun-
styrelsen fattat beslut om det fortsatta arbetet och 
revideringar av plan för slaget. Översiktsplanen har 
slutligen antagits av kommunfullmäktige i november 
2019, se figur 1:2. 

2 Detta regleras i plan och bygglagen kapitel 3 § 27.
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1.2 Dialog och delaktighet
Varför är dialogen viktig?
Berör många. Eftersom översiktsplanen hand lar om 
hur kommunens ska utvecklas långsiktigt, är den en 
del av framtidsdis kus sionen i kommunen. Den berör 
därför många: kom mun invånare, fritids hus ägare, 
närings idka re, ny an lända, in pendlare och alla andra 
som idag eller i fram tiden bor och verkar i kom mun-
en. Med så många be rörda är det många olika kun-
skaper, intres sen och syn punkt er som ska vägas sam-
man i översikts plan en.

Kommuni ka tions plan1. Kommunen tog därför tidigt 
fram en kommunika tions plan för arbetet för att tänka 
ige nom hur dialog en om översiktsplanen kan plane-
ras, så att så många som möjligt av dem som be rörs 
kan delta i diskussionen i förhållande till den tid och 
de re surs er vi har till förfogande. Det övergripande 
syftet med dialogen i arbetet med att ta fram över-
sikts planen har varit att öka dialogen om framtids-
frå gor na i samhällsbyggandet och bredda delaktig-
heten i arbetet med den nya översiktsplanen. Kom mu-
ni ka tions arbetet har mer precist syftat till att för medla 
information om hur arbetet med översikts planen 
utvecklat sig, vad den föreslår och vilka kon se kvenser 
den får; att ta tillvara olika människors kunskaper och 
perspek tiv på Hyltes utveckling, med särskilt fokus på 
de röster som är svagt representerade och sällan gör 
sig hörda i samhällsplaneringen; att förankra olika 
frågeställningar och ställnings tagan den; att bredda 
intresset för de frågor som över siktsplanen hanterar; 
och att skapa förståelse för de förslag som processen 
leder fram till

Vad menas med utökad dialog?
Formell dialog. I plan- och bygglagen regleras hur 
och med vem kommunen ska föra dialog med när 
en översiktsplan tas fram. Traditionellt brukar kom-
mu ni kationen om översiktsplanen begränsa sig till 
infor mation och synpunktshantering vid samråd och 
utställning. 

Utökad dialog. I den formella dialogen behöver kom-
munen bara informera om förslaget2 och ge möjlighet 
att lämna synpunkter. Det är då inte säkert att särskilt 
många uppmärksammar möjligheten till insyn och 
på verkan, eller att man får in synpunkter från olika 
grupp er i samhället. Genom att utöka dialogen kan 
del ak tig heten bli större och man kan nå fler än de som 
bru kar engagera sig i samhället. Det finns tre starka 
skäl för att utöka dialogen. Den:

§	ger bättre förutsättningar att fatta bra beslut efter-
som det är fler som tänker tillsammans

§	ger bättre möjligheter för fler att påverka och känna 
igen sig i förslag, och ger på så sätt också bättre för-
ankrade beslut

1 Hylte kommun 2016a.
2 Förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och 
plane rings underlag av betydelse, ska redovisas.

§	stärker det civila samhället, tilliten till med män nisk-
or och kommunen som myndighet

Hur har samråd och utställning gått 
till?
Samrådet hölls under två må nader för att det skulle 
finnas tillräckligt med tid att sätta sig in i förslaget, 
diskutera det i olika forum och lämna sina synpunkter. 
Dialogen ge nom fördes genom att politiker och tjänste-
män under några veckor flyttade runt och håller öppet 
hus i de oli ka tätorterna i kommunen. Syftet var att 
det skulle vara lättare att komma förbi och tycka till 
när det pas sade bäst, och att fler på så sätt kunde del-
ta i sam råd et. Öppet hus hölls också för ungdomar 
på plats i kommunens högstadieskola. För slaget var 
tillgängligt som tryckt och digital hand ling, samman-
fattad version, utställning i kontakt cen ter och på hem-
sidan, och har an non serats i lokal pressen, på hem-
sidan och genom ut skick till alla hushåll. Kom mun-
ens före tag och föreningar har bjudits in att delta i 
samrådet genom särskilda utskick. Samrådets genom-
förande och de synpunkter som kommit in, redovisas 
i en samråds redo görelse3. Under samrådet har sam-
manlagt 70 olika yttranden kommit in, varav 36 från 
privat per soner. 

Utställningen hölls också under två må nader, vilket 
är lagstadgad tid för utställning av en översiktsplan. 

3 Hylte kommun 2018b.

Figur 1:3. En kommunikationsplan för arbetet med översiktsplanen 
har tagits fram, Hylte kommun 2016a.
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Figur 1:4. Vi behöver dra åt samma håll när vi sitter i samma båt. Bilden är från Sörgårdens förskola i Hyltebruk. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.

Under utställningen hölls ett öppet dialog möte under 
kvällstid på Forum i Hyltebruk, med folkvalda från 
den politiska styr gruppen, sak kunniga och sam ord-
nande tjänste män. Förslaget var tillgängligt som tryckt 
och digital hand ling, utställning på kommunens tre 
bibliotek, i kontakt cen ter, på hem sidan, och har an-
non serats i lokal pressen och på hem sidan. Utställning-
ens genomförande och de synpunkter som kommit in, 
redo visas i ett ut ställningsutlåtande4. Under utställ-
ningen har samman lagt 47 olika yttranden kommit in, 
varav 13 från pri vat per soner. 18 av de inkomna syn-
punkterna kommer från av sändare som inte lämnat 
synpunkt i sam rådet. Under samråd och utställning 
har samman lagt 117 yttranden kommit in från 88 
olika avsändare. 

Har vi nått målen?
Delaktighet. I kommunikationsplanen för över sikts-
planen an gavs ett antal målgrupper för kommunika-
tionen i över sikts planearbetet och olika delaktighets-
nivåer att upp nå för de olika målgrupperna. Slutsatsen 
är att samrådsturnén i kommunens alla tätorter resul-
te rade i många bra samtal och möten. Men det har 
framför allt handlat om information och diskus sion, 
medan de fördjupade delaktighets nivåerna, diskussion 
och inflytande,5 har varit svårare att nå. Dessa nivåer 
kräver betydligt större in sats er i form av till exempel 

4 Hylte kommun 2019c.
5 Se kommunikationsplanen, Hylte kommun 2016a

återkommande träffar under längre tid än projektet 
förfogat över. 

Konkreta mål. I kommunikationsplanen for mu le rades 
också ett antal konkreta mål för kommunikationen att 
följa upp under arbetet med översikts plan en. Målen 
för antal besökare på hemsidan och antal del tagare 
på ÖP-aktiviteter uppnåddes redan under sam rådet. 
Målet om fördjupad kommunikation vid minst två 
tillfällen med minst en prioriterad målgrupp har dock 
inte upp nåtts. 

Sammanfattning
Sammanfattning. Med de resurser som funnits till 
förfogande kan man ändå konstatera att intresset 
och engagemanget från allmänheten har varit förhål-
landevis stort. I första hand är det de som brukar 
enga gera sig i före nings liv och andra sammanhang 
som deltagit i olika aktiviteter och som lämnat syn-
punkter, men inte enbart. Många andra har också del-
tagit, framför allt när det gäller konkreta och nära-
liggande frågor. För att nå bredare grupper av invå-
nare i den fortsatta planeringen re kommenderas att 
till räckliga resurser avsätts för dia log aktiviteter som 
riktar sig till dem som oftast inte gör sig hörda i plane-
ringen, med fokus på de högre del aktig hets nivå erna i 
kommunikationsplanen. Särskilt bör arbetet med för-
djup ning ar för olika delar av kommun en vara väl 
lämpat för att fördjupa delaktigheten, då plane ringens 
skala är mer direkt kopplad till när miljön. 
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13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Klimatavtalet från Paris5. I december 
2015 enades världens länder om ett nytt 
klimatavtal som binder alla länder och 
ska börja gälla senast år 2020. Det inne-

bär att den globala temperaturökningen ska hål las un-
der två grader, och att de glo bala ut släppen ska ner till 
noll un der andra halvan av detta århundrade. Varje 
land ska ta fram en klimatplan, där ambitionerna suc-
cessivt höjs. Över sikts planen be rörs på flera sätt av 
klimatavtalet, vilket be skrivs under res pektive fokus-
område6.

FN:s konventioner om 

Mänskliga rättigheter  
FN:s kon ven tioner om mänskliga rät tig
het er7 omfattar en rad konventioner om 
bland annat medborgerliga och politiska 
rättigheter, om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, om avskaffande av 
alla former av rasdiskriminering all slags 
diskriminering av kvinnor, om barnets 

5 Regeringskansliet 2017b, FN 2015.
6 Se kapitel 3, 5 och 6.
7 Regeringskansliet 2011b.

DNR 2015 KS00872016-06-16

ÖVERSIKTSPLANför Hylte kommun
INRIKTNING

Figur 1:5. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningen för 
arbetet med översiktsplanen, Hylte kommun 2016b.

1.3 Inriktning
Inriktningsbeslut 
Inriktning1. Kommunfullmäktige tog i juni 2016 ett 
inriktnings be slut som utgångspunkt för arbetet med 
översiktsplan en. Inriktningen utgår dels från visioner 
och övergripande mål för samhälls utvecklingen som 
Hylte följer, dels från olika förut sätt ningar i kom mun-
en och i omvärlden. Den formulerar också över sikts-
planens utmaningar och strategier, och vilka fokus om-
råden som ska stå i centrum för arbetet. 

Visioner och mål
Vision Hylte 20402. En vision för Hyltes utveckling 
fram till år 2040 har tagits fram. Den övergri pande 
visionen är: Ett Hylte med utvecklings kraft, stolthet 
och med mänsk lighet. Visionen fokuserar på ut veck-
la de kommunika tioner för att det ska vara lätt att ta 
sig till en diversifierad arbets mark nad, till kunder och 
leverantörer, till ett natur nä ra boende, till en all si dig 
service och till rekreation och fritid. Vik tigt är ock-
så att utveckla attraktiviteten där ut veck lings kraft, 
nytänkande, medmänsklighet och kva li ta tiva boende-
miljöer lockar människor att bo och verka i Hylte. Se 
visionen i sin helhet på sidan 4.

Globala målen och Agenda 20303. I sep-
tember 2015 antog FN:s medlems länder 
Agenda 2030, en universell agenda som 
inrymmer de Globala målen för hållbar 
utveckling. De ersätter millenniemålen 

och syftar till att utrota fattig dom och hunger, för verk-
liga de mänskliga rättig het er na för alla, uppnå jäm-
ställd het och egenmakt för alla kvinnor och flickor, 
samt säker stäl la ett varaktigt skydd för planeten och 
dess natur resurser. De globala mål en består av sjutton 
del mål som balanserar de tre dimen sionerna av hållbar 
ut  veck ling: den ekonomiska, den sociala och den mil-
jö  mäs siga. Översiktsplanen be rörs av många av del -
mål en, vilket beskrivs under res pektive fokusområde.4 
Delmålen är: 

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produkter

1 Hylte kommun 2016b. 
2 Hylte kommun 2016i. Som underlag finns en omvärlds och sce narioanalys, 
Sweco 2016a.
3 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
4 Se kapitel 3, 4, 5, 6, 7 och 8.
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Figur 1:6. De sexton miljökvalitetsmålen som ingår i det svenska miljömålssystemet. Dessa beskrivs 
in led ningsvis för varje fokus område, se kapitel 28. Bild: Miljömål.se

rättigheter och om rättigheter för personer med funk-
tions skillnad. Över sikts planen be rörs av konvention-
erna framför allt när det gäller att bygga en socialt 
attraktiv och hållbar livsmiljö.8

Det klimatpolitiska ramverket9 innebär 
att utsläppen i Sverige i de sektorer som 
inte ingår i EU:s system för handel med 
utsläpps rätter10, se nast 2030 bör vara 
minst 63 procent lägre, och 2040 minst 
75 pro cent lägre än ut släpp en 1990. Ut-
släpp en som omfattas är främst från 

trans porter, arbets maskiner, mindre in dustri- och ener-
gi an lägg ningar, bo städer och jord bruk. Översikts plan-
en be rörs på flera sätt av ramverket, vilket be skrivs 
under res pektive fokusområde.11

Fler visioner och mål. Det finns många andra visions- 
och måldokument på internationell, nationell, regional 
och kommunal nivå. Flera av dessa redovisas i inrikt-
nings hand ling en, bland annat Region Hal lands till-

8   Se kapitel 4.
9   Regeringskansliet 2017e och SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
10 Utan som istället kommer att om fattas av EU:s ansvars fördel nings för
ordning.
11 Se kapitel 3, 5 och 6.

växt strategi, Entre pre nörsregionens vision, na tio nella 
miljö mål och kom munens energi- och klimat strategi. 
De sexton miljömålen och andra rele van ta mål be-
skrivs också in led ningsvis för varje fokus område12 i 
över sikts planen. 

Utmaningen handlar om attraktivitet
Hållbarhet en förutsättning. För att Hylte ska utveck-
las hållbart, ekono miskt, miljömässigt och socialt be-
höver människor och företag kunna bo och verka i 
kom munen. Utan företagen försvinner jobben i när-
om rådet, och utan skatteintäkter från de som bor 
i kom munen finns inga resurser för att ta hand om 
män  niskor och livsmiljö, eller göra investeringar för 
fram tiden. På samma gång är en hållbar utveckling av 
livs miljön för människor, djur och natur en grund läg-
gan de förut sättning för att det ska vara möjligt och 
lock ande för människor och företag att flytta hit och 
att stanna kvar. Hållbarheten hänger på så sätt nära 
sam man med attraktiviteten. 

Lokal attraktiviteten allt viktigare. Vi vet också att 
stor stadsområdena idag lockar både människor och 

12 Kapitel 28.

1.   Begränsad klimatpåverkan

2.   Frisk luft

3.   Bara naturlig försurning

4.   Giftfri miljö

5.   Skyddande ozonskikt

6.   Säker strålmiljö

7.   Ingen övergödning

8.   Levande sjöar och vattendrag

9.   Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande   
      kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt och djurliv
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bygd en, med attraktiva bostäder, bredband och 
bra länkar med bil till kollektivtrafik och service i 
tät ort erna.

§	Minskade klimatrisker. Arbeta förebyggande med 
klimat- och riskfrågor genom att identifiera risk om-
råden och föreslå riskförebyggande åtgärder.

§	Aktiv markpolitik. För en aktiv markpolitik för att 
kunna styra bebyggelseutveckling och lokalisering 
av verksamheter i kommunen.

§	Planering i dialog. Genomför utvecklingsarbete i 
dia log med invånare, företag, organisationer och 
andra intresserade och berörda.

före tag i hög ut sträckning, och att de områden som 
ligger längre ifrån måste kämpa lite mer för att behålla 
in vånare, service och näringsliv. Samtidigt är det lät-
ta re att resa och att kommunicera digitalt, vilket ska-
par nya möjligheter. När kommuni ka tionerna går 
snabb are kom mer man längre på sam ma tid. När allt 
fler väljer att bosätta sig på en plats som man tycker 
om och resa till olika arbets platser, får den lokala att-
rak tiviteten allt större betydelse för valet av boende-
kommun.

Utmaning. Med utgångspunkt från övergripande mål 
och förutsättningar i kommunen och i omvärlden, har 
den övergripande utmaningen för samhällsplaneringen 
formulerats:13 Att utveckla Hyltes attraktivitet som 
bo ende- och näringslivskommun. Översiktsplanen kan 
på olika sätt bidra till att möta utmaningen, se den 
gula rutan intill. 

Sju strategier för samhällsplaneringen. För att nå en 
hållbar utvecklingen av kommunen och utveckla Hyl-
tes attraktivitet som bo ende- och närings livs kom mun 
formuleras sju strategier för samhälls planeringen som 
översiktsplaneringen ska inrikta sig på: 

§	Starka stråk. Planera för kortade restider till större 
arbetsmarknadsregioner genom att bygga starka 
stråk där kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- 
och bebyggelseutveckling samordnas och förstärker 
varandra.

§	Bra bytespunkter. Satsa på utbyggnad av bra bytes-
punkter mellan olika trafikslag i strategiska lägen i 
stråken från orter som inte har god kollektivtrafik 
idag, med anslutande cykelvägar, säker parkering 
för bilar och cyklar, möjlighet att ladda elfordon 
med mera.

§	Attraktiva tätorter. Utveckla attraktiviteten i tätort-
erna med vackra, blandade och trygga boende miljö-
er, utvecklande mötesplatser och bra infra struktur 
för cykel och kollektivtrafik.

§	Livskraftig landsbygd. Utveckla livsmiljön för bo-
en de och arbete i mindre samhällen och på lands-

13 Hylte kommun 2016b. 

UTMANING

Att utveckla Hyltes 
attraktivitet som boende- och 

näringslivskommun

Hur kan översiktsplanen bidra till:

§	att förstärka attraktiviteten i både 
tätorter och på landsbygden 

§	att underlätta för företagen att få till
gång till den arbetskraft de behöver

§	att göra det lättare för människor att bo 
i Hylte och samtidigt ha tillgång till en 

större arbetsmarknad

§	att öka den sociala sammanhållningen 
både mellan individer, grupper, 
generationer och kommundelar

§	att främja en klimatneutral och robust 
samhällsutveckling
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Pilagölen. Foto: Bo Tengnäs, Hylte kommun 2011a.
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Krösatåget vid Öllsjö söder om Torup. Foto: Bildbyrån AÖ.




