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9. Samordning och genomförande
Översiktsplanens syfte är att avväga olika intressen och ange strategier för den långsiktiga 
mark användningen inom kommunen. Den ligger till grund för fortsatt detalj planering, bygg
lovs prövning och markåtgärder med sikte på ett konkret genomförande. De ställ nings tagaden 
som görs kan också påverka statens, regionens och grannkommunernas intressen. Här sam
man fattas kommunens syn på riksintressen, mellankommunala frågor och vad som behöver 
göras i det fort satta arbetet för att genomföra översiktsplanens intentioner. 

9.1 Riksintressen
Riksintressesystemet
Nationellt intresse. Riksintressen är områden eller ob-
jekt som enligt miljö balken är av sådant nationellt in-
tresse att de ska skyd das mot åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada när det gäller bevarande in tressen, 
eller riskerar att på tagligt försvåra möjlig het erna att 
utnyttja riks intresset när det gäller nationella exp lo ate-
rings intressen. 

Övriga allmänna intressen. Riksintressena är en del 
av de allmänna in tres sena som kommunen ska ta hän-
syn till vid beslut om användning av mark- och vatten-
områden. Med allmänna intressen menas intres sen 
som är gemensamma för hela eller delar av kom mun en 
och dess invånare. De allmänna intressen som inte är 
riks intressen ska också så långt som möj ligt skyddas 
mot påtaglig skada. Därutöver kan kom munen också 
välja att redovisa lokala intressen som är av betydelse 
för den fysiska planeringen.

Två slags riksintressen. Det finns två olika sorters riks-
intressen, dels sektorsvisa intressen som anges i miljö-
balkens tredje kapitel, dels geografiskt utpekade om-
råden som anges i miljö balk ens fjärde kapitel. Om-
rå dena i tredje kapitlet, grundläggande hus håll nings-
bestäm mel ser, har pekats ut genom en process mellan 
läns styrelsen, andra statliga verk och kom mun en. 
Dessa är inte sta tiska, utan kan ändras då för hål lan-
den förändras eller ny kunskap finns. Områ den i det 
fjärde kapitlet, särskilda hus håll nings bestäm mel ser, 
är redan namn givna i lagen och därmed fast ställda av 
riks dagen.

Avvägningar. Om två eller flera riksintressen är mot-
stridiga ska före trä de ges åt det intresse som på lämp-
ligaste sätt främ jar en långsiktigt god hushållning med 
marken, vattnet eller den fysiska miljön i övrigt. Om 
om rådet behövs för totalförsvaret, ska detta alltid 
ges före trä de. Vid be döm ning av om ett riksintresse 
skadas är det in ver kan på den funktion eller det värde 
som riks in tres set av ser som är avgörande, inte den 
geo grafiska gräns en. Även åtgärder utanför riks intres-
se gränsen kan där för anses påtagligt skada riks intres-
set. Flera mindre för änd ring ar kan tillsammans inne-
bära en på tag lig skada för ett riksintresse.

Riksintressen i översiktsplanen
Redovisning. Enligt plan- och bygglagen1 ska kom-
mun en i sin över sikts plan redovisa hur riks intressena 
tillgodoses och bedöma vilken på ver kan eller eventuell 
skada som plan ens förslag kan medföra på riks intres-
sena. Läns styrelsen har som upp gift att bevaka att 
kom mun erna upp fyller detta krav. Läns sty rel sen ska 
också sam ordna de statliga verkens riks intresse an-
språk och läm na kommunen det aktuella plane rings-
under lag som behövs för bedömningen. 

Dialog. Riksintressena enligt miljö balk ens tredje kapi-
tel är inte statiska, utan föremål för åter kommande 
diskussion och omprövning. Vissa riks in tressen kom 
till för över femtio år sedan, och för hål lan dena kan 
ha ändrat sig mycket sedan dess. Andra har fått kritik 
för att vara för svagt under bygg da. Det är fram för allt 
i översiktsplanen som kom mun en kan föra en dis kus-
sion med länsstyrelsen och andra be rörda om hur man 
ser på riksintressena i kom mun en. 

Övergripande ställningstagande
Hänsyn till riksintressen. Kommunen delar i huvudsak 
de statliga myndig het ernas uppfattning angående ut-
pekade riks intressen. Kom munen har i översikts plan en 
tagit hän syn till riks intressena och kommer att så långt 
möjligt tillgodose och bevaka riks intres se na i sam band 
med detaljplanering, bygglovsgivning, för hands besked 
och annan tillståndsprövning. 

Kommunens utgångspunkt är att ett riksintresse är till-
godosett så länge det inte finns an språk på för änd-
ring ar i eller i närheten av området. Skyddet för riks-
intressen blir aktualiserat vid ett an språk på för ändrad 
markanvändning genom till ex em pel pröv ning enligt 
plan- och bygglagen, miljö balken eller övrig spe cial-
lagstiftning. Ett riksintresse innebär inte ett förbud 
mot åtgärder i eller i närheten av områ det. Åt gärder 
som kräver någon form av till stånd, detalj plan eller 
liknande och påtagligt kan kom ma att skada ett riks-
intresse får däremot inte komma till stånd. Ett om rå-
de som är av riksintresse för kom mu ni ka tions an lägg-
ning ska därutöver skyddas mot åt gärd er som på tag-
ligt kan försvåra till komsten eller ut nytt jandet av an-
läggningen. Det är så ledes främst vid ändrad mark-
användning som ett om råde av riks intresse får prak-
tisk betydelse.

1 Plan och bygglagen kapitel 3 § 45.
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Sammanfattande bedömning. Genom förande av inten-
tionerna i översiktsplanen bedöms inte ge någon nega-
tiv påverkan på riksintressena, och står därmed inte i 
konflikt med dessa. 

Grundläggande hushållnings-
bestämmelser
Miljöbalkens tredje kapitel innehåller grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vatten-
områden, vilka ska tillämpas vid beslut om plan lägg-
ning och vid prövning av ärenden om lov, för hands-
besked och andra markärenden. För vissa av de grund-
läggande hushåll ningsbestämmelserna finns sär skilda 
områden av riks intresse utpekade. Nedan redo visas:

§	hur dessa riks intres sen tillgodo ses i översiktsplanen 

§	hur en eventuell påverkan kan förhindras eller mini-
meras

§	om ett områdes värde förändrats eller förlorats och 
därför bör tas bort eller avgränsas på ett annat sätt.

För samtliga nedan redovisade riksintressen gäller att 
ingen värdeförändring har noterats som föranleder ny 
avgränsning eller borttagande av området. 

Riksintresse yrkesfiske (MB 3:5)
Havs- och Vatten myndigheten pekar med hjälp av 
läns styrelsen ut om råden som bedöms vara av riks in-
tresse för yrkesfisket. Kriterier för utpekande av riks-
intresse för inlandsvattnen har baserats på an talet 
yrkes verksamma fiskare för respektive sjö. Efter som 
fisket i de mindre sjöarna ofta kombi neras med egen-
förädling och hemmaförsäljning är det värde som fis-
ket genererar betydligt högre än första hands värdet.2 I 
Hylte kom mun finns ett ut pekat riksintresse för yrkes-
fiske3: 

Bolmen. Riksintresset är ett fångstområde för yrkes-
fisket utan när mare precisering av lek- och uppväxt-
områden. Värde beskrivning specifikt för Bolmen sak-
nas, utöver ovanstående generella kriterier. Riks intres-
set berör fle ra kom muner4 och samordning mel lan 
kom mun erna kan behöva ske 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. Delar av riks intres set är skyddat 
genom naturreservat, Natura 2000 och strandskydd5. 
Området ingår också i sin helhet i riksintresse för fri-
luftsliv. Tre LIS-områden är fastställda vid Bolmen, 
varav ett för att värna yrkes fiskets intressen6. 

§	Tillgodoseende. Riks intresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse yrkesfiske i ka-
pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3. 

2 Fiskeriverket 2006.
3 Alla områden beslutade 20000207, se skyddadnatur.naturvardsverket.se. 
4 Ljungby kommun i Kronobergs län (FG 01), och Gislaveds och Värnamos 
kommuner i Jönköpings län (FF 04).
5 Tira öar med omgivande vattenområde är naturreservat och Na tura 
2000område enligt fågel direk tivet och art och habitat direk tivet.  
6 LIS 22 Bolmen  Tiraholm. Övriga är LIS 21 Bolmen Järanäs och LIS 23 
Bolmen  Möllekvarn m.fl., se kapitel 4.2 och figur 4:7.

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Riksintresse naturvård (MB 3:6)
Naturvårdsverket och Havs- och Vatten myndigheten 
pekar med hjälp av länsstyrelsen ut om råden som är 
av riks intresse för naturvård. Områden som är riks-
intressanta för naturvården ska re pre sen tera huvud-
dragen i svensk natur, belysa land skapets utveckling 
och visa mång falden i naturen. I Hylte kom mun finns 
sju utpekade riksintresseområden för naturvård7:

StoremossenFärgån (NN 17). Store mosse är ett fram-
stående och representativt exempel på en stor och tyd-
ligt excentrisk mosse. Nissans meanderlopp och de 
fågel rika översvämningsmarkerna utmed Färgån utgör 
till sammans med Store mosse ett mycket värde fullt 
och ostört våtmarkskomplex. Objektets storlek, mång-
for mighet och orördhet bidrar till detta. Bota niska 
vär den finns bland annat på Byås backar.8 Delar av 
riks intres set är skyddat genom Natura 20009. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Femsjöbygden (NN 25). Femsjöbygden är av interna-
tio nellt intresse för svamp forskningen, är botaniskt 
väl dokumenterat sedan lång tid tillbaka och har stora 
geo vetenskapliga, kultur his toriska och biologiska vär-
den. Djur- och växtlivet är rikt med flera sårbara art-
er.10 Delar av riks intres set är skyddat genom natur re-
ser vat, Natura 2000, biotopskydd och strand skydd11. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

§	Eventuell värdeförändring. Ingen förändring av 
värdet har noterats. 

Yamossen (NN 44). Myrkomplexet har mycket höga 
naturvärden genom sin storlek, mångformighet och re-
lativa orördhet. En skogsmyrmosaik med äldre orörd 
barrskog samt gammal, artrik bokskog bidrar starkt 
till värdet. Myren har även vissa botaniska vär den.12 
För en del av riks intres set gäller strandskydd. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

7   Alla områden har senaste beslutsdatum 20000207, se skyddadnatur.
naturvardsverket.se. 
8   Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000b.
9   Store MosseFärgån är Natura 2000område enligt både fågel direk tivet 
och art och habitatdirektivet.
10 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000c.
11 Skubbhult är säkerställt som naturreservat, Skubbhult och Dulla berget är 
Natura 2000områden enligt art och habitatdirektivet.
12 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000d.
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§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Lunnamossen (NN 45). Lunnamossen är ett intres-
sant myrkomplex med välutbildade och representativa 
myrtyper i form av topogena kärr och svagt välvda 
mossar. Området utgör också en värdefull skogsmyr-
mosaik och har ornitologiska värden.13 Större delen av 
riks intres set är skyddat genom natur reservat och Na-
tu ra 200014. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Ivås (NN 46). I en gårdsnära inägomark i den över-
giv na byn Ivås finns ett 50-tal gamla hamlade askar. 
Om rådet är i sin helhet en nyckelbiotop och har en 
mycket rik och värdefull moss- och lavflora, bland 
annat med de rödlistade arterna rosa lundlav, almlav, 
blek kraterlav och blomskägglav.15  

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i över-
sikts planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

OsbergBolkabo (NN 47). Representativt småbrutet 
odlingslandskap i skogsbygd. Natur- och kultur histo-
riska värden kopplade till traditionellt brukande av 
slåtterängar och naturbetesmarker. Här återfinns art- 
och individrika växtsamhällen med hävdgynnade art er 
som slåttergubbe, darrgräs, svinrot, kattfot och ängs-
vädd.16 För en del av riks intres set gäller strandskydd. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i över-
sikts planen genom rikt linje Riksintresse natur vård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3. 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Snokamossen (NN 48). Snokamossen är ett värdefullt 
myrkomplex med högt värderade topogena kärr, svagt 
välvda mossar och sluttande mossar. Ornitologiska 
värden med bland annat stort orrspel.17  

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse naturvård i 
ka pi tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

13 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000e.
14 Naturreservat Lunnamossen och Natura 2000områden Lunna mossen 
enligt art och habitatdirektivet.
15 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000f.
16 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 2000g.
17 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 1998a.

Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
Riksantikvarieämbetet pekar med hjälp av läns styrel -
sen ut om råden som bedöms vara av riks intresse för 
kulturmiljövården. Riks intressen för kultur miljö vård-
en ska avspegla landets historia och utgörs bland an-
nat av jordbruksbyar, stadskärnor, arbetar bostäder, 
1900-talets förorter, gruvor, förhisto riska gravfält och 
mo derna kyrkor. De är mycket varierande till såväl till 
stor lek som kulturhistoriskt innehåll, och kan omfatta 
allt från små bebyggelse miljöer som speglar en speciell 
his torisk epok till vidsträckta landskapsavsnitt som 
präg  lats av en lång tids utveckling. Länsstyrelsen i 
Hal  land har under 2017 påbörjat en översyn av riks-
intres sen för kul tur miljö. I Hylte kom mun finns sex 
utpekade riks intresseområden för kultur miljö vård:

Ry (KN 23). Bymiljö präglad av sydsvenska hög land-
ets traditionella näringar. Värdet uttrycks genom by-
läget i skogsbygd, de båda gårdarna med äldre, typisk 
trä bebyg gelse, ålderdomliga och ännu väl hävdade od-
lings mark er, såsom ängar, naturbeten, hack slåtter och 
sma la åkertegar, samt förhistoriska gravar och röj-
nings rösen typiska för regionen.18 Riksintresset gräns-
ar till Gislaveds kommun.  

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Landeryd (KN 24). Stationssamhälle vid mindre knut-
punkt som speglar järnvägarnas stora betydelse för 
landsbygdens utveckling kring sekelskiftet 1900. Vär-
det uttrycks genom välbevarad järnvägsmiljö, med sta-
tionshus, lokstallar, järnvägsbostäder med mera.19 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3. 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Jälluntofta (KN 25). Sockencentrum med välbevarad 
be byggelse från 1800-och 1900-talen. Värdet uttrycks 
genom läget vid fyrvägskorsning, kyrka byggd 1861 
(medeltida föregångare), före detta folkskola, handels -
bod och poststation, prästgård, klockargård med un-
dan tags stuga, bygdegård och skyttepaviljong.20 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Rydöbruk (KN 26). Brukssamhälle med ursprung i 
järn bruk från 1742 och med ovanligt välbevarad in-
dustri miljö som speglar storindustrins tillväxt och 

18 Riksantikvarieämbetet 2013.
19 Riksantikvarieämbetet 2013.
20 Riksantikvarieämbetet 2013.
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sam hälls bildande kraft kring sekelskiftet 1900. Värdet 
uttrycks genom läget vid fors i Nissan, produk tions-
an läggningar, transportvägar, kontor, brand station, 
bruksherrgård, arbetar- och tjänste man na bo städer, 
brukshandel med flera byggnader.21 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Riksintresset Rydö bruk omfat-
tar större delen av sam hället då det finns ett läs-
bart sammanhang mellan till exempel kanaler och 
damm ar från det tidiga nytt jan det av vattnet som 
kraft källa, bruks miljön vid Nissan och viktiga bygg-
nader som speg lar bruks sam hällets stor hetstid. För 
att tätorten Ry dö bruk ska kunna ut veck las som 
bo en de ort, är det just inom dessa centrala delar som 
ny bebyg gel se i form av enstaka komp le ment och 
ny sam man häng an de bebyggelse behöver ut vecklas. 
Bland an nat fö re slås nya Utredningsområde bo-
städ er och blan dad bebyg gelse i den östra delen av 
om rå det, liksom ett nytt LIS-område, LIS 32 Ry dö-
bruk Övregård, för sam ma område, se figur 9:1 och 
ka pi tel 4.2-4.3. Syf tet med detta är att möjliggöra 
bo stads byggande i ett cent ralt och attraktivt läge i 
Ry dö bruk för att för stär ka underlag för kollektiv-
tra fik och service i om rå det. Kom mun en an ser att 
Ry dö bruk tål en så dan be byg gelse ut veck ling utan 
att för lora de vär den som riks intres set ut trycker, så 
länge till skott en görs med var sam hand och hän-
syn till om rå dets struk turer, ka rak tärs drag och med 
bi be hållen läs bar het. En ut veck ling av Ry dö bruk är 
ock så en vik tig för ut sätt ning för att höja värdet på 
be fintliga bygg nad er och möj lig het erna att vår da 
dess kultur his to ris ka vär den, vil ket inte är fall et 
idag. En viktig del av plats ens att rak ti vitet är den 
kul tur his to riska mil jön, som rätt för valtad och 
ut veck lad kan bli en häv stång för ut veck lingen av 
sam häl let. Rydö bruk har goda kom mu ni ka tions-
mäs siga förut sättningar för en be folk nings- och 
be byg gelse ut veck ling. Ut veck ling av före slagna bo-
stads områden och ian språks tagande av LIS-områ det 
en ligt ovan stå ende be döms inte medföra åtgärd er 
som kan med föra på tag lig skada på riks in tres set, 
un der förutsättning att den till kom man de bebyg-
gel sens skala, vo lym och ut  form  ning an pas sas till 
om rå des karaktär22. 

Ödegärdet (KN 27). Fornlämningsmiljö med väl sam-
manhållna fossila odlingslämningar som speglar jord-
brukets utveckling från äldre järnålder till medeltid. 
Värdet uttrycks genom sammanhängande område 
med cirka 100 fossila åkertegar, avgränsade av terrass-
kant er, vallar och åkerhak som innehåller närmare 
700 röjningsrösen, vartill kommer tre stensättningar.23 
Om rådet är även ett Natura 2000-område och skydd-
at som naturreservat. 

21 Riksantikvarieämbetet 2013.
22 Samsyn med länsstyrelsen om riksintresset har etablerats under samråd av 
planförslaget, se Hylte kommun 2018a och b. 
23 Riksantikvarieämbetet 2013.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Femsjö (KN 28). Sockencentrum med omgivande od-
lings landskap som väl illustrerar centralitet i en skogs-
bygd under 1800-talet. Värdet uttrycks genom bebyg-
gelse från 1800-och 1900-talen med ursprungligen 
medeltida romansk kyrka i högt läge, prästgård, folk-
skola och småskola, före detta prästgårdsboställe och 
prästgårdskvarnen, samt omgivande odlingsmar, fossil 
åkermark, odlingsrösen, två hålvägar med mera.24 
Om rå det ingår även i riksintresse för naturvård och 
ett mindre område i nordost är skyddat genom natur-
reser vat (Hägnan). 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kulturmiljö vård 
i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som kan 
med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
Naturvårdsverket och Havs- och Vatten myndigheten 
pekar med hjälp av länsstyrelsen ut om råden som är 
av riks intresse för friluftsliv. Områ den som är riks-
intressanta för fri luftslivet ska ha stora fri lufts värden 
på grund av sär skilda kvaliteter i natur- och kultur mil-
jö, varia tioner i landskapet och god till gäng lighet för 
allmän heten. I Hylte kommun finns ett utpekat riks-
intresse för fri luftsliv:

24 Riksantikvarieämbetet 2013.

Figur 9:1. Riksintresse kulturmiljövård Rydöbruk (röd prickad linje), 
Ut redningsområden bostäder och blandad bebyggelse (bruna om
rå  den) och LIS 32 Rydöbruk Övragård (röd streckad linje). De två 
mind re bostadområdena är sedan tidi gare utpekade i äldre del
över sikts plan, medan de båda större utpekas i denna översiktsplan. 
Under lags karta: Länsstyrelsens webbGIS.
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Bolmenområdet (FN 13)25. Området bedöms ha höga 
friluftsvärlden och vara av väsentligt allmänt intresse 
ur lokalt och regionalt pespektiv. Riksintressets vär den 
är i första hand knutna till sjöarna Bolmen och Unnen 
och deras öar och stränder. Området har särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer, och vattenanknutna fri lufts akti vi teter. 
Om rådet be rör fle ra kom muner26 och samordning 
mel lan kom munerna krävs i samband med till exempel 
för slag om ex ploa te ring inom riksintresseområdet för 
att säkra om rådets vär den. Även frågor gäl lande för-
sörjningen av över natt ningsmöjligheter, kommersiell 
service, par ke ring, infrastruktur, vatten- och av lopps-
för sörj ning med me ra kan behöva sam ordnas27. Delar 
av riks intres set är skyddat genom natur reservat, Na tu-
ra 2000, fågel skydds område och strand skydd28. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse friluftsliv i kapi-
tel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. De 
kol lektiv trafik åt gärder som före slås mellan Hylte-
bruk och Unnaryd lik som före sla gen hu vud cy kelled 
och upprustning av befintligt re kre a tions cykel stråk 
be döms för bätt ra möj lig het er att ta sig till riks in-
tres seområdet med kollek tiv trafik och där med öka 
om rådets frilufts värde, se ka pitel 3.1 Resor och 
trans porter. Friluftslivets intressen kommer vidare 
att säker ställas i den fortsatta planeringen av de 
Ut red nings om råden bo städer och blandad be byg-
gel se som före slås i över sikts planen, se fi gur 4:21), 
fram för genom att till gäng lig heten till strand och 
vatten knutna aktivi teter för bätt ras. 

Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
Trafikverket beslutar om anläggningar som bedöms 
vara av riksintresse för kommunikationer, det vill säga 
anläggningar av riksintresse för väg, järnväg, luftfart 
och sjöfart. Till riksintresset hör också influens områ-
den inom vilket åtgärder som exempelvis  ny be byg-
gelse kan på verka kommunikations anlägg ningens 
funk tion. Influensområdets fysiska utbredning kring 
en väg eller järnväg varierar beroende på platsens för-
ut sätt ningar och kommunikationsstråkets vikt Hylte 
kom mun berörs av tre utpekade riks in tres se för kom-
mu ni ka tioner:

Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) är delvis utpekat som 
riksintresse för järnväg. Delen mellan Hylte bruk och 
Halm stad är av särskild betydelse för den regionala 
utveck ling en eftersom den förbinder Hyltebruk med 
Väst kust banan. Sträckan Torup-Landeryd utgör inte 

25 Beslut togs 20160421, Naturvårdsverket 2017e.
26 Ljungby kommun i Kronobergs län (FG 01), och Gislaveds och Värnamos 
kommuner i Jönköpings län (FF 04).
27 Länsstyrelsen Halland 2014f.
28 Tira öar med omgivande vattenområde i Bolmen är säkerställda som 
naturreservat, liksom Sjö i sydvästra hörnet av Unnen. Tira öar är även Natura 
2000område enligt både fågel direk tivet och art och habitatdirektivet. I Unnen 
finns tre fågel skydds områden, Stora och Lilla Förö, Stora och Lilla Slang holm en 
och Kia holme. 

längre riks intresse för kommunikationer enligt Trafik-
verkets beslut 2011-11-23. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kommunika-
tion er väg och järnväg i kapitel 11.4 Hänsyn - 
vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Väg 26 (Nissastigen) utgör riks intresse för väg. Den 
ingår i det nationella stam väg nät et och utgör en vik-
tig för bin del se mellan södra Hal land, Jönkö pings-
regionen, Skara borg, Värmland och Dalarna.29 Vägen 
är av särskild betydelse för närings livets trans porter 
och är ett vik tigt pend lings stråk. 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kommunika-
tion er väg och järnväg i kapitel 11.4 Hänsyn - väg-
led ning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

Halmstads flygplats utgör riks intresse för civil luft-
fart30. Riksintresset innebär att flyg plats om rådet och 
de omgivande influens områdena ska skyd das med 
hän syn till flygbuller, flyghinder och elektro magnetisk 
stör ning. Hylte kommun berörs av influensområde för 
flyg hinder (MSA-yta), se figur 9:2 och kapitel 3.1.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse kommunika-
tion er luft fart i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till 
karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. Tre 
ut redningsområden för tillståndspliktig vindkraft 
lig ger inom riksintresset, se figur 6.4 i kapitel 6, 
men dessa sammanfaller i stort sett med tidigare 
vind kraftsområden och vid en eventuell etablering 
be vakas luftfartens intressen i samband med till-
ståndsprövningen.

Riksintresse totalförsvar (MB 3:9)
Hagshults flygbas och dess influ ens områden utgör 
riks intresse för mili tärt luft rum och ska skyddas på 
samma sätt som den civila luft farten31. Hylte kommun 
berörs av influensområde för flyg hinder (MSA-yta), se 
figur 9:2 och kapitel 3.1. Riksintresset saknas i läns-
styrelsens sammanfattande redo gö rel se32.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse totalförsvar luft-
rum i kapitel 11.4 Hänsyn - väg ledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

29 Trafikverket 2010b.
30 Trafikverket 2010b.
31 Försvarsmakten 2015a. 
32 Läns styrelsen Halland 2017d.



193 (260)

Sekretessbelagt riksintresse. Utöver öppet redovisade 
riks intres sen för totalförsvarets militära del finns riks-
intressen för total försvarets mili tära del som omfattas 
av sekre tess och som inte kan redovisas öppet. Sådant 
riksintresse påverkas framför allt av upp förandet av 
höga byggnadsobjekt såsom master och vind kraft verk. 
Hela landets yta är därför samråds område för objekt 
högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter in-
om sammanhållen bebyggelse.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje G7/Höga objekt i kapitel 
11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. Tre 
ut redningsområden för tillståndspliktig vindkraft 
lig ger inom riksintresset, se figur 6.4 i kapitel 6, 
men dessa sammanfaller i stort sett med tidigare 
vind kraftsområden och vid en eventuell etablering 
be vakas luftfartens intressen i samband med till-
stånds prövningen.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda be-
stäm melser för hushållning med mark och vatten för 
vissa av riksdagen utpekade områden. Här får ex ploa-
te ringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till 
stånd endast om det inte möter något hinder enligt 
miljö balken33, och om det kan ske på ett sätt som inte 

33 Miljöbalken kapitel 4 §§ 28.

på tagligt skadar om rå denas natur- och kulturvärden. 
I Hylte berörs två slags områden av de särskilda hus-
hållningsbestämmelserna, dels ett område som i sin 
hel het berörs av riksintresse, dels ett antal Natura 
2000-områden. Nedan redovisas:

§	hur dessa riks intres sen tillgodo ses i översiktsplanen 

§	hur en eventuell påverkan kan förhindras eller mini-
meras

Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
Skyddat vattendrag. För vissa namngivna vattenom-
rå den med tillhörande käll- och biflöden gäller enligt 
miljö  balken att vat tenkraftverk och vat ten reglering 
eller vattenöver led ning för kraft ända mål inte får ut-
föras. I Hylte kom mun finns ett sådant vatten områ de:

Fylleån med till hö rande käll- och biflöden ligger söder 
om Färgensjöarna vid kommun gräns en mot Halm-
stads och Ljungby kommuner, vilka också berörs av 
riks intresset, se figur 9:2 och kapitel 7.3. Riksintresset 
saknas i läns styrelsens sammanfattande redo gö rel se34.

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse skyddade 
vatten drag i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till 
karta 3

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 

34 Läns styrelsen Halland 2017d.

Trandans vid Hallaböke. Foto: Hylte kommun Pernilla Jacobsson.
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Figur 9:2. Riksintressen. Karta: 20191002, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.
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Riksintresse Natura 2000 (MB 4:8, 7:27)
EUdirektiv. Natura 2000-om råden pekas ut enligt 
EU:s nätverk för särskilt skydds värda om råden. Arbe-
tet med Natu ra 2000 styrs av EU:s habi tat- och fågel-
direk tiv, med syftet att lång siktigt skydda utvalda art-
er och livs mil jöer från utrot ning. Om rådena är i sin 
hel het av riks intresse enligt miljö balk en kapitel 4, men 
har ock så ett områdes skydd en ligt kapitel 7 i samma 
lag. Till stånd kan krävas för verksamheter eller åt-
gärd er som på ett betydande sätt kan påverka ett Na-
tu ra 2000-område. Länsstyrelsen har upprättat beva-
ran de planer för samt liga Natura 2000-områden35 och 
arbe tar med att föreslå skydds åtgärder för att behålla 
om rå denas livs miljöer och arter i långsiktigt livs kraft-
iga be stånd. Beva rande planernas innehåll och rekom-
men da tioner ska beaktas då åtgärder planeras inom 
eller i an slut ning till ett Na tu ra 2000- område. I Hylte 
finns tretton Natura 2000-områden:

Dullaberget och dess sluttningar ligger vid Södra Fär-
gens södra strand och är bevuxna med na tur skog ar 
som domineras av näringsfattig bokskog med inslag 
av äldre gran och tall. Området är skyddat som kyrko-
reservat och ligger inom Femsjöbygdens riks intresse 
för naturvård.

Kloö som ligger väster om Hallaböke, består av ett 
stort, orört myrkomplex med moss ar och mellan lig-
gande breda kärrstråk. Våtmarks kom plexet har myck-
et höga naturvärden bland annat i det rika fågel livet. 
Området är skyddat genom naturreservat. 

Lidhult som ligger mellan Kinnared och Fegen utgörs 
av en lövskogsklädd sluttning vänd mot norr. Syftet 
med Natura 2000-området är att bevara eller åter-
ställa ett gynnsamt tillstånd för nordlig ädel lövskog.

Lintalund som ligger vid Nissastigen nordost om Ry-
dö bruk, omfattar ett bevarat ett ålderdomligt kul tur-
landskap med slåt ter ängar, rik flora, hamlade träd 
och betesmarker. Om rå det är skyddat genom natur-
reservat. 

Lunnamossen som ligger nordost om Unnaryd, är ett 
myrkomplex som kantas av sump skogar, och omfattar 
öar av urskogsartad natur barr skog och ett rikt fåeglliv. 
Området är skyddat genom naturreservat. 

35 Tillgängliga på länsstyrelsens hemsida.

Mogölsmyren som ligger söder om Femsjö och Fylle-
ån, utgör den västra delen av det mycket stora myr-
komplexet Ringsmossen-Troppamossen. Dess största 
värde ligger i den ovanligt ostörda hydro login och den 
varierade uppbyggnaden. Området är skyddat genom 
naturreservat. 

Moshult som ligger sydväst om Fröslida, består av en 
sluttning med översilad barr- och blandfuktskog med 
höga biotopvärden.

Mårås ligger vid Jansbergssjöns norra strand och 
består av en bergsklack som reser sig 40 meter över 
omgivningarna, med grov och mycket gammal hög-
vuxen bokskog med lång trädkontinuitet. Områ det är 
skyddat genom naturreservat. 

Skubbhult som ligger i västsluttningarna ner mot Mel-
lan-Färgen, utgör den norra delen av ett större bok-
skogsområde med höga biotopvärden. Områ det är 
skyddat genom naturreservat och ligger inom Femsjö-
bygdens riks intresse för naturvård. 

Skärshultaberg som ligger vid Nissastigen söder om 
Stora Skärshultasjön, omfattar värdefull bok- och 
sump skog och gammal inägomark med rösen och 
över givna åkrar i terrasser. 

StoremossenFärgån som ligger öster om Färgaryd, är 
en mångformig och orörd högmosse med rikt fågelliv. 
Det ingår i riks intresse för naturvård, och planeras att 
skyddas genom ett större naturreservat.

Tira öar som ligger i Bolmen, utgörs av ett antal öar 
och skär uppbyggda av ett stortsystem av rullstens-
åsar., med urskogsartad åsbarrskog, taiga och ett rikt 
fågelliv. Områ det är skyddat genom naturreservat.

Ödegärdet som ligger vid Kroksjön strax norr om Un-
na ryd, omfattar fossil åkermark, mycket gammal 
bok skog, lövsumpskog och barbastell. Området är 
skyddat genom naturreservat och utgör riksintresse för 
kul tur miljövård.

För samtliga Natura 2000områden gäller: 

§	Tillgodoseende. Riks in tresset tillgo do ses i översikts-
planen genom rikt linje Riksintresse Natura 2000 i 
kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3 

§	Eventuell påverkan. Inga åt gärd er föreslås som be-
döms med föra påtaglig skada på riks in tres set. 
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9.2 Regionala och 
mellankommunala frågor
Samverkan över gränser
Hylte samverkar på olika sätt över kommungränserna 
kring olika regionala och mellankommunala frågor. 
Sam arbetet sker på olika nivåer, från begränsade pro-
jekt till långsiktig strategisk samverkan, och är av oli-
ka karaktär. När det gäller strategiska frågor, inte 
minst infrastruk tur frågor, hänger utvecklingen i Hylte 
samman med utvecklingen i omgivande kom muner 
och regionen i övrigt. En bra gränsöverskridande sam-
verkan stär  ker regionens attrak tivitet och under lättar 
för kom   munerna att klara sitt uppdrag. 

Kommunalrättslig region
Region Halland är ur ett kommunrättsligt perspektiv 
ett landsting som har fått ett ut ökat ansvar för vissa 
uppgifter som tidigare legat på till exempel läns styrel-
sen eller kom mu nal för bund et1. Regionen har ansvar 
för häl so- och sjuk vård, och för re gi onal ut veck ling 
och till växt2. Re gi on Halland har också an svar för 
kol lek tiv tra fik en i länet. I regionens styr mo dell ingår 
ett antal nämnder, bland annat en för varje kom mun. 
Hylte nämndens upp gift är att vara Hylte bor nas före-
trädare inom häl so- och sjukvården och att till sam-
mans med region sty relsen och övriga lo ka la nämnd er 
göra prio ri te ring ar för hela länets be folk ning.

1 Det vill säga det tidigare (före 1 januari 2011) kommunal för bund et Region 
Halland som bildades 2003.
2 Vilket regleras av Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, SFS 
2010:630. 

Mellankommunalt samarbete
Grannkommuner. Hylte delar landgräns med kom-
mun erna Halmstad och Falkenberg i Hallands län, 
Gislaved i Jönköpings län och Ljungby i Kronobergs 
län. Då kommunen har längst gräns mot Gislaveds 
och Ljungby kommuner är samverkan över läns- och 
regiongränser av stor bety delse för Hylte kommun.

Kommunala nätverk. Hylte ingår i många olika sam-
arbeten med andra kommuner inom en rad olika om-
råden. Syftet är att främ ja arbetet med att förbättra 
och utveckla den kom munala servicen till invånarna i 
Hylte, och påverka förut sätt ningarna för att leva och 
verka i kommunen. De två viktigaste nätverken är:

Entreprenörsregionen. Tolv kommuner ingår i det 
regi onala nätverket som har inriktning på utvecklings-
pro jekt och erfaren hets utbyte i entreprenörsfrågor. 
Visionen är att fortsatt vara Sveriges företagsrikaste 
område med hög kompetens, stor bredd och högsta 
sysselsättningsnivå. Regionens attraktionskraft är hög 
genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull samverkan 
och levande entreprenörsanda. 

Småkom är de små kommunernas nätverk, och har 
cirka 70 medlemmar över hela Sverige. De frågor som 
är prioriterade3 är bostadsfrågor, finansiering för till-
växt och boende, service och statlig närvaro i hela 
land et, infrastruktur, IT och digitalisering, integration, 
demografiska utmaningar, framtidens finansiering av 
välfärden, och livskraftiga gröna näringar.

3 Enligt verksamhetsplan 2018.

Figur 9:3. Kommuner som ingår i Region Halland (till vänster) och i 
nätverket Entreprenörsregionen (till höger). Kartor: region halland.se 
och entre prenorsregionen.se.
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Vattensamverkan
Gränsöverskridande vatten. Vattenförekomster och 
tillhörande avrinningsområden är oftast gräns över-
skri dande och behöver hanteras genom mellan kom-
mu  nalt samarbete. Till exempel rinner Nissan genom 
fem kommuner och berör ytterligare fyra med sitt av-
rin nings område. Bolmen ligger i fyra kommuner och 
ytter ligare tio kommuner är beroende av dess vatten 
för sin vattenförsörjning. Genom samarbete över kom-
mungränserna kan olika vattenrelaterade frågor han-
teras, till exempel vattenkvalitet och infrastruktur för 
vatten- och avlopp.

Vattenförvaltning. Hylte kommun ingår i Väster havets 
vattendistrikt med Västra Götalands länsstyrelse som 
vattenmyndighet. För varje vatten distrikt finns en vat-
ten delegation som fattar beslut om miljökvalitets-
norm er, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Vat-
ten delega tionen är regeringens förlängda arm för att 
genom föra EU:s vattendirektiv på regional nivå. Vat-
ten delegationerna i de fem vattendistrikten har fattat 
beslut om åtgärdsprogram, förvaltningsformer och 
miljökvali tets normer för 2016-20214.

Regional vattensamverkan. Länsstyrelsen i Hal lands 
län ansvarar för den regionala samverkan, bland annat 
genom arbetet med avrinningsområden och vattenråd, 
och upprättande av regionala vatten för sörj ningsplaner. 
Hylte ligger inom Nissans, Lagans, Suseåns, Fylleåns 
och Ätrans huvud av rin nings områ den för vatten, se 
figur 6:10. Vattenråd finns för samt li ga, varav Hylte 
ingår i Nissans vattenråd5 och i La gans vattenråd6.

Mellankommunala frågor i 
översiktsplanen
Beroende och påverkan. Genomförande av över sikts-
planens intention er är beroende av och påverkar and ra 
kom muner och offentliga aktörer på olika sätt. Möjlig 
påverkan och behov av sam verkan bedöms vara störst 
inom framför allt följande områden: 

Övergripande
§	Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 

är brett förankrad och processad enligt plan- och 
bygglagen. Översiktsplanen tas av tradition fram 
för varje enskild kommun, men det finns inget som 
hind rar att man arbetar kommun- och läns över skri-
dande med den översiktliga planeringen, så länge 
besluten fattas av respektive kommuns poli tiska 
in stanser. Kommunerna skulle kunna vidareutveckla 
det mellankommunala samarbetet inom många om-
råden, även mindre konventionella som till exempel 
handel, landsbygdsutveckling, miljö, näringsliv och 
bostadsförsörjning. Underlag kring olika frågor kan 
med för del tas fram gemensamt för två eller flera 
kommuner. Därigenom kan resurserna samordnas 

4 Vattenmyndigheterna 2016ae.
5 Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombildades till Nissans 
vattenråd 2010. Avrinningsområdet omfattar stora delar av kommunen bland 
annat Nissan, Kilan, Färgensjöarna och Jällunden.
6 Lagans vattenvårdsförening bildades 1955 och ombildades till Lagans 
vattenråd 2007. Avrinningsområdet omfattar bland annat Unnen och Bolmen.

och den strategiska planeringen hållas aktuell och 
levande.

§	För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på sam-
hälls byggande och god service till medborgarna, är 
den långsiktiga kompetensförsörjning inom de kom-
munala organisationerna en viktig strategisk fråga. 
Även här är det möjligt att samverka mer mel lan 
kommunerna, inte minst inom olika specia list  funk-
tioner där det ofta sitter en ensam tjänste man inom 
sitt fackområde vilket ökar sårbarheten. Ett visst 
samarbete sker redan idag mellan till exem pel Hyl te 
och Gislaveds kommuner. 

§	För Hylte kommun som delar gräns med kommuner 
i två andra län är samverkan mellan länsstyrelser 
och regioner över länsgräns av stor betydelse. Sam-
arbetet kan utvecklas på olika områden till ex empel 
sam ordning av länsstyrelsernas tolk ning av statliga 
intressen eller regional samordning av kollektiv tra-
fik över länsgräns. Kommunen har ett ansvar att 
fort satt lyfta dessa frågor.

En tydlig utvecklingsstruktur
§	Utvecklingsstrategins innehåll och åtgärder påverkar 

andra kommuner, re gioner, trafikhuvudmän, stat liga 
verk och and ra aktörer på olika sätt. Utveckling av 
infra struk tur och kollektivtrafik enligt översikts-
plan ens inten tion er, se kapi tel 2.1 Strukturbild och 
ka pi tel 3.1 Resor och transporter, behöver där för 
ske i dialog och sam verkan med berörda aktör er 
och lyftas in i till ex em pel olika regionala sam ver-
kans forum. 

Effektiva kommunikationer
§	För invånarna spelar kommungränserna allt mindre 

roll. Både stad och landsbygd är attraktivt för bo-
ende, och människor reser till sina arbeten åt olika 
håll. En utpendlare från en kommun blir en inpend-
lare i en annan, vilket påverkar trafiken i båda 
kom munerna. Om Hylteborna till exempel väljer att 
köra bil till Halmstad istället för att ta bussen, ger 
en tågförbindelser vinster för båda, vilket föreslås 
i utvecklingsstrategin i kapitel 2.1. Hylte tjänar på 
kortare restider och Halmstad på att slippa flera 
hund ra bilar genom staden varje dag. I takt med att 
rör lig heten blir större, ökar behovet av samverkan 
mel lan kommuner, regioner och andra aktörer, till 
exempel kring kollektivtrafikutveckling, gods- och 
logistikplanering, cykelstrategier och så vidare.

Attraktiva boende- och livsmiljöer
§	Att satsa på åtgärder för en långsiktig befolk nings-

ökning och bostadsutbyggnad går i linje med den 
nationella ambitionen att öka bostadsbyggandet 
i landet. Bostadsförsörjningen är ett kommunalt 
ansvar, men eftersom flera kommuner ofta ingår i 
en gemensam bostadsmarknad, bör kommunerna 
i högre utsträckning än idag samverka kring dessa 
frågor. En utvecklad mellankommunal och regional 
sam verkan kan till exempel ske i form av region-
pla nering, gemensamma analyser av den lokala 
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bo stads marknaden och utbyte av information om 
bostads byggande, bostadsbehov med mera. 

Ett livskraftigt näringsliv
§	Frågor kring arbetsmarknads- och närings livs ut-

veck ling kan med fördel stödjas och samordnas ge-
nom utvecklat mellankom mun alt samarbete, utöver 
det utvecklingsarbete som Region Halland bedriver. 
Samverkan kring dessa frågor sker också inom 
Entre prenörsregionen.

§	Besöksnäringen mår bra av gemensamma satsningar 
och samverkan över kommun gränserna. Exempel 
på sådant samarbete är besöksnärings sam arbetet 
Smålands sjörike, där Hylte, Gislaveds, Ljung by och 
Värnamo kommuner utvecklar och mark nadsför 
Små lands sjötätaste område gemen samt. 

Energi och resurser för framtiden
§	De i översiktsplanen föreslagna VK 1-3 Utrednings-

område till ståndspliktig vindkraft, ligger alla tre 
inom tre kilometer från kom mungräns, vilket berör 
Halmstads och Ljungby kommuner. Samråd sker vid 
till stånds pröv ning av nya anläggningar. Ett Olämp-
ligt område för vindkraft föreslås vidare i syd östra 
delen av kom munen, vilket gränsar mot Gisla veds 
och Ljungby kommuner. Se ka pi tel 6.1 av snitt Vind-
kraft.

§	I översiktsplanen har tre viktiga grund vatten resurser 
av betydelse för den långsiktiga dricks vatten för sörj-
ningen identifierats. Det gäller grund vatten resurser-
na Skeppshult-Långa ryd och Torup-Kinna red som 
båda berör också Gislaveds kommun, och grund-
vat ten resursen Unnaryd som även berör Ljung by 
kom mun. Delavrinningsområdena till dessa har 
pe kats ut som Utredningsområde framtida vatten-
för sörj ning för att uppmärksamma behovet av 
var sam pla nering som förhindrar att åtgärder som 
kan även tyra grund vatt nets kvalitet eller kvantitet 
kom mer till stånd. Samarbete med Ljung by respek-
ti ve Gis la veds kommuner kring det långsiktiga sä-
ker stäl lan det av dessa vattenresurser är av stor vikt. 
Sär skilt behöver åtgärder för att säkerställa grund-
vat ten resursen Skeppshult-Långaryd upp märk sam-
mas, då denna uppströms berörs av två tätorter 
(Små lands stenar och Skeppshult), naturgrustäkter, 
far ligt gods led, järnväg, bensinstationer med mera, 
se ka pi tel 6.2 avsnitt Vattenför sörj ning.

§	Delavrinningsområdena till ytterligare en grund vat-
ten resurs, Sennan och Suseån/Slättåkra berör Hyl te 
kommun, och kan i framtiden bli aktuella att säker-
ställa i översiktsplane ring en på samma sätt som 
de övriga tre, till exempel om Halmstads kom mun 
väl jer att peka ut dem i sin översiktsplan, eller på 
annat sätt vill uppmärksamma frågan, se ka pi tel 6.2 
av snitt Vattenför sörj ning. 

§	Ett antal sjöar och vattendrag har endast måttlig 
eko logisk status, vilket berör samtliga fyra grann-
kom muner. Två sjöar, Unnen och Bolmen, når inte 
heller god kemisk status 2016, se ka pi tel 6.2 avsnitt 
Vattenför sörj ning. En långsiktig samverkan inom 
av rinningsområdena är viktig, för att gemen samt 
be akta ökande vattenflöden, spridning av för ore-
ning ar och möjlighet till gemensamma åtgärder för 
att förbättra vattenkvaliteten.

Levande natur- och kulturmiljöer
§	Ett område av riksintresse för friluftsliv, Bolmen-

området (FN 13) berör även Gislaveds, Ljungby och 
Värnamo kommuner. Samordning mellan kommun -
erna krävs i samband med till exempel förslag 
om ex ploa te ring inom riksintresseområdet för att 
säkra om rå dets vär den. Även frågor som gäl ler 
för sörj ning  av över natt ningsmöjligheter, kom mer-
siell service, par ke ring, infrastruktur, vatten- och 
avlopps för sörj ning med me ra kan behöva sam ord-
nas. Samarbetet sker lämpligtvis inom ramen för 
Smålands sjörike.

§	Ett område av riksintresse för kulturmiljövård, Ry 
(KN 23) gränsar till Gislaveds kommun, se kapitel 
9.1 Riks intressen och figur 7:3. I an slutning till riks-
intresset får inga åtgärder genom fö ras som in ne bär 
att vär de na påtagligt skadas. 

§	Den övergripande grönstrukturen spelar roll för den 
ekologiska, eko no miska och sociala hållbar heten 
över kommun- och länsgränser. Gemen samma un-
der lag behöver därför tas fram. Läns sty rel serna har 
ansvar för att ta fram regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur i land och vatten.7 I Hylte har ett 
underlag till grönstrukturprogram tagits fram, se 
ka pi tel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv. 

Beredskap för risk och sårbarhet
§	Ansvaret för krisberedskap och förebyggande arbete  

är fördelat mellan kommuner, länsstyrelser och cent-
ra la myn dig heter. Kommunen ska bland annat han-
tera olika risk- och sår bar hetsfrågor förebyggande i 
sin planering och genom andra åtgärder, se ka pi tel 
8 Beredskap för risk- och sårbarhet. Samverkan 
sker mellan räddningstjänsten i kommunerna, och 
läns sty relsen har det regionala samordnings ansvar-
et vid kriser och i det före byg gande arbetet. I takt 
med att samhället blir alltmer komplext, riskbilden 
för änd ras och sårbarheten ökar, blir ett utvecklat 
sam arbete mellan kommuner, mellan de offentliga 
nivå erna och mellan offentliga och privata aktörer 
allt viktigare för att analysera, förebygga och hante-
ra olika slags risker i samhället.

7 Enligt 2015 års regleringsbrev, ska handlingsplanerna vara klara senast 1 
okto ber 2018. Se till exempel Jönköpings län 2014a.
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9.3 Genomförande och 
fortsatt arbete
Vägledande översiktsplan. Översiktsplanen anger en 
kommunens in tentioner för den långsiktiga mark- och 
vatten an vänd ningen och ger vägledning för framtida 
beslut. Den underlättar för kommunen att prioritera 
de vik tig aste frågorna för den långsiktiga utvecklingen 
och att genom föra dessa i den efterföljande mer detalj-
erade plane ringen som blir juridiskt bindande, exem-
pel vis detalj planer, bygglov och olika slags avtal.

Dra åt samma håll
Aktiva spelare. Översiktsplanen anger inriktningen för 
kommunens utveckling och är vägledande för fram-
tida beslut. Man kan säga att den formar spelplanen 
och spelreglerna, men det finns inget som tvingar fram 
en utveckling i den riktning som planen anger, eller 
att saker händer av sig själv om ingen tar ini tia tiv till 
det. För att något ska hända behöver det också finnas 
spelare på planen som an vänder de spelpjäser som 
finns. Dessutom behöver efter följande planering och 
be sluts processer gå i sam ma riktning för att under lätta 
den avsedda ut veck ling en. Det krävs med andra ord 
ak ti va spelare som för mår att sam ver ka och att många 
spel pjäser används för att nå fram gång med genom fö-
randet av planens inten  tioner. 

Kommunen i täten. Kommunen kan välja att ta ledar-
rollen i den utveckling som eftersträvas och aktivt an-
vända de genom fö randemedel som finns. Hylte har en 
lång tradition av att vara aktiva i samhälls utveck ling-
en och att samverka med olika aktörer. I detta kapi tel 
förs ett resonemang kring hur denna roll kan utvecklas 
i relation till den utveck lings strategi och inriktning 
som formuleras i översiktsplanen.  

Styrdokument. Översiktsplanen är ett styrdokument 
för samhällsbyggandet som är till för att använ das. 
För att översiktsplanens intentioner ska kunna genom-
föras framgångsrikt krävs att efterföljande planering 
och beslut går i samma riktning. Genomförandet be-
hö ver också bygga på klara roller och ett väl funge-
ran de samspel mellan politiker, tjänstemän, näringsliv, 
sam hällsföreningar och allmänhet. 

Tillgängliggörande. Men översiktsplanen behöver ock-
så vara känd och till gänglig för politiker, tjänstemän, 
invå na re, samhällsföreningar, närings idkare och andra 
aktör er, för att kunna användas. Den behöver också 
vara lätt att följa upp för kom munens olika nämnder 
och verksam heter, så att man vet att man går åt rätt 
håll. När plan en har antagits krävs där för en hel del 
fort satt ar be te med att till gäng lig gö ra, genomföra, föl-
ja upp och ak tua li sera planen. 

Karttjänst. Förutom att tillgängliggöra själva plan-
do ku menten digitalt och i tryckt form, kan en inter-
aktiv kart tjänst kraftfullt underlätta användningen 
av planen. I den digitala kartan kan man klicka på en 
plats i kommunen och få tillgång till vägledning över 
vad som gäller på platsen, vilka frågor som särskilt 
ska beaktas och var man kan ta reda på mer. 

Implementering. För att planen ska fungera som ett 
övergripande styrdokument för den fortsatta sam hälls-
byggnadsutvecklingen, behöver den implementeras väl 
i den kom mu nala organisationen. Ett lämpligt sätt att 
göra det på är att koppla samman översiktsplanens ut-
vecklingsstrategi och genom förandefrågor med kom-
mun ens resultat och ekonomiska plan (REP) som tas 
fram varje år och är det övergripande styrdokumentet 
för utvecklingen i kom munen under de närmaste fyra 
åren. Som stöd för detta bör ett samlat implemente-
rings dokument tas fram som tydliggör ansvar för oli-
ka genomförandedelar. Utifrån detta kan respektive 
nämnd prioritera vilka åtgärder som ska genomföras 
under kommande budgetår, vilket enkelt kan följas 
upp och redovisas i REP:en. En sådan årlig uppfölj-
ning förstärker genomförandet och underlättar kom-
mande aktualiseringar av planen.

Avsteg från översiktsplanen. Den kommun över gri pan-
de översiktsplanen har tagits fram i en bred politisk 
pro cess och i dialog med invånare, myndigheter och 
andra aktörer. Den väger därför mycket tungt vid fort-
satt pla nering och beslutsfattande, och eventuella 
över klaganden. Det innebär att över sikts plan ens rikt-
linjer ska följas i den efterföljande plan-, lov- och till-
ståndsprövningen. Om avsteg av något skäl be döms 
vara nödvändigt ska detta tydligt motiveras i till ex em-
pel fördjupning av översiktsplan, plan beskriv ning eller 
bygg lovs beslut.

Förslag på fortsatt arbete - Dra åt samma håll
Följande områden identifieras där det finns behov av fortsatt arbete för att underlätta styrning genom över sikts plan
en. Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i den 
ordin arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. 

§	Karttjänst. Utveckla en karttjänst för att tillgänglig göra översiktsplanens kartor och innehåll på ett bra sätt, se ka
pi tel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

§	Riktlinjer implementering. Ta fram riktlinjer för implementering av översiktsplanen som är direkt användbart för 
förvaltningsvis budgetplanering och ekonomiska upp följ ning i kommunens resultat och ekonomiska plan (REP), se 
kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.
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Genomförandemedel
Aktiv markpolitik
Strategiska markköp. Viktiga instrument för att styra 
samhälls- och bebyggelseutvecklingen är kom mun ens 
mark po litik, markinnehav, markanvisningar och ex-
ploa te rings avtal. En framåt syf tande och tydlig mark-
politik där strategiska områden för utbyggnad, re kre-
ation med mera köps eller byts in tidigt, ökar kom-
mun ens möj lig heter att genom föra inriktningen i över-
sikts plan en. Det innebär att kom munen i ett mycket 
tidigt skede köper in mark som på sikt kan användas i 
sam hälls bygg nads syfte. Eftersom den kom mu nala för-
köps rätt en har avskaffats och ersätt ning vid ex pro pri-
a tion höjts, har strategiska markköp blivit ett ännu 
vik tigare in strument för kunna agera ledan de i sam-
hälls byggandet. Kommunens markpolitik be höver där-
för vara tydlig och man bör fortsätta vara med och 
styra samhällsutvecklingen genom sitt mark ägande 

Markanvisningar. Genom ett strategiskt mark innehav 
och så kallade markanvisnings avtal ökar kommunens 
möjligheter att styra ut byggnads om rå dens utform ning, 
ut bygg nadstakt, innehåll och kost nad er betydligt. 
Mark anvisning är en option för till exempel ett bygg-
före tag att under en viss tid och på vissa vill kor en sam 
få förhandla med en kommun om förut sätt ning arna 
för att uppföra ny bebyggelse inom ett visst mark om-
råde. Markanvisningsavtal är som ett kom bi nerat ex-
ploa teringsavtal och över låtelseavtal, men är inte på 
sam ma sätt som ett exploateringsavtal att be trak ta 
som ett tvångsavtal eftersom exploatören in går av tal et 

på frivillig basis för att få köpa byggbar mark. Många 
kom muner använder sig av fast pris på option en där 
kon kurrensen istället sker genom kva litet på inne håll 
och utformning. Efterföljande detalj plan kan göras 
flexib lare och snabbare och kvalitet en istäl let säk ras i 
bygg lovsskedet genom att marken säljs först när bygg-
lov be viljas eller grunden gjutits.1 

Exploateringsavtal är ett juridiskt bindande avtal mel-
lan kommunen och exploatören, som reglerar vad som 
åligger exploatören att genomföra inom planområdet, 
utöver det ansvar markägaren redan har. Det råder 
viss osäker het om vad som är lämpligt och möjligt att 
av tala om i exploateringsavtal, främst beroende på att 
det kan ses som ett tvångsavtal kopplat till plan mono-
polet. Starkast stöd för rätten att teckna exploa terings-
avtal har kommunen när det gäller gatu kostnader2. 

Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal. Rikt-
linjer för mark anvisningar3 och exploateringsavtal4 
har antagits5. Des sa anger bland annat prin ciper för 
hur kost nad er na i projektet ska fördelas mel lan kom-
munen och bygga re. Syftet med rikt lin jerna är också 
att gö ra ge nom fö ran det förut säg bart och rätts säkert. 
De byg gare som drar nytta av inves te ring ar på den all-
män na plats marken kommer genom av tal få betala 
exp loa te rings bidrag. 

1 Kommuner som arbetar aktivt med markanvisningar är till exempel 
Uppsala, Halmstad, Växjö och Mora, se SKL 2016a.
2 Enligt plan och bygglagen kapitel 6 §§ 2427.
3 Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, SFS 2014:899.
4 Enligt plan och bygglagen kapitel 6 § 39, SFS 2010:900.
5 KF 20181129 § 137, se Hylte kommun 2018d.

Figur 9:5. Västra Åkralt och Hyltebruk sett från Kambovägen. Foto Hylte kommun Pernilla Jacobsson.
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Samverkan och projektutveckling
Regional samverkan. Beroendet mellan kommuner och 
mellan regioner ökar hela tiden med globaliseringen av 
ekonomin, och be ho vet av samordning och samverkan 
blir allt större. En bra samverkan tjänar alla på i det 
långa loppet eftersom det kan stärka regionens attrak-
tivitet och underlätta för kommunerna att klara sitt 
uppdrag. När det gäller många strategiska frågor, inte 
minst infrastrukturfrågor och vattenfrågor är Hylte 
be roende av om gi vande kommuner och av ut veck ling-
en i regionen i övrigt, se kapitel 9.2 avsnitt Mellan-
kom munala frågor i översiktsplanen. 

Infrastrukturstrateg. Utvecklad kollektivtrafik och 
trans port infra strukur är strategiskt mycket viktig för 
Hyltes utveckling som boende- och närings livs kom-
mun, se kapitel 2.1 Strukturbild. Genom fö rande av 
dessa frågor är i hög grad beroende av att kom mun-
en driver, samverkar och medfinan sie rar sats ningar i 
dialog med grannkommuner, Hal lands trafik en, Re-
gion Halland, Trafikverket och andra ak törer. För ge-
nom förande av kollektivtrafik- och infra struk tur sats-
ningar enligt över sikts planens in ten tion er bör därför 
organisationen kompletteras med en funktion som 
driver frågorna tillsammans med kom mun styrelsen. 

Skapa intresse. Trots behov av och ambitioner att ut-
veck la kommunen, finns i Hylte lik som i många andra 
kommuner och områden som ligger längre från stor-
stadsregionerna, problem med att få byggare och and-
ra aktörer intresserade av att ta de risker som är för-
knippade med nybyggnation och utveck lings projekt. 

De ekonomiska marginalerna är inte lika uppenbara 
som i stadsutvecklingsprojekt, och det kan vara 
svårt att se möjligheterna och värdena i projekten. 
Kommun en har här en viktig roll i att syn lig göra möj-
liga kva li teter och attraktivitetsfaktorer, och att er bju-
da attrak tiva helhetslösningar och syner gi effekter, som 
gör det intressant att satsa på ett ut veck lings pro jekt i 
kommunen. Det kan till exempel handla om att göra 
egna sats ning ar på kollektivtrafik och social mil jö eller 
att ta fram under lag som visar på arbets kraft behov vid 
ortens före tag och så vidare. 

Planeringsstrateg/projektutvecklare. För att driva sam-
hälls ut vecklingsprojekten framåt från utrednings om-
rå den i över siktsplanen till färdigställd bebyggelse, bör 
orga ni sationen kompletteras med en funktion som fo-
ku serar på de planstrategiska frågorna tillsammans 
med kom mun styrelsen och sam hälls byggnads nämnd-
en. En viktig roll är att identifiera och mark nadsföra 
attrak tiva utveck lings områden, föra dia log med 
olika aktör er i tidiga skeden och på så sätt identifiera 
nyckel fak torer för att genomföra plan pro jekten. Själva 
detalj planen genomförs sedan som ett resultat av 
denna process. Genom att på så sätt foku se ra på de 
stra  te  giska frågorna i genomförandeprocess en skapas 
för ut  sätt ning ar för att de detaljplaner som tas fram är 
de bästa för kom munen och att de verkligen har för ut-
sätt ning ar att bli genomförda.

Strategiska samverkansforum. Viktigt för att lyckas 
med genomförande av strategiska frågor, är för må gan 
att nå en samsyn om vad uppdraget och ut ma ningarna 
innebär, så att hela organisationen drar åt samma håll. 
Till exempel kan ett internt forum för sam verkan mel-
lan politiker och tjänstemän från olika del ar av orga-
ni sa tionen bidra till detta. På samma sätt kan ex terna 
forum för samverkan med företag, in ves te rare, byg-
ga re, markägare, organisationer och andra aktör er i 
sam hällsbyggandet bidra till samsynen.

Lokal förankring. Ge nom en aktiv dia log med invå-
nare, företagare, samhällsföreningar och andra som 
berörs av olika planer och åtgärder, kan man över-
bryg ga olika synsätt och skapa en bättre förståelse för 
var andras roller, kun skaper och behov och utifrån det 
sam verka i en ge mensam riktning.  

Effektiva planprocesser
Aktuell översiktsplan. En aktuell och tydlig översikts-
plan som det råder bred enighet om, minskar behovet 
av planprogram och utredningar kring stra te gis ka frå-
gor i senare skeden, och kan på så sätt effekti vi sera 
plan- och byggprocessen. Därigenom kan hand lägg-
nings tiderna i plan- och byggprocessen kortas, utan att 
möjligheterna till inflytande minskar. Genom att med 
utgångspunkt från översiktsplanen priorite ra plan-
arbe ten efter hur ange lägna de är ur ett sam hälls bygg-
nads perspektiv, kan de talj planer med stor sam hälls-
bygg nads potential komma snabbare fram.  

Detaljplaner. I detaljplaner överförs översiktsplanens 
intentioner till bindande regler för markanvändningen. 
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Syfte är att ange fysiska förutsättningar och begräns-
ningar i de fall där det finns byggintresse, det vill säga 
vad man får eller inte får göra. Först och främst ska 
detaljplanen reglera vad som är allmän plats (gator, 
torg, parker) res pektive kvartersmark. Den reglerar 
hur de allmänna platserna ska användas och utformas, 
och på kvartersmark till exempel vad marken får an-
vän das till, hur höga husen får vara, vilka säker hets-
åtgärder som kan behöva eller rätten att dra fram led-
ning ar över någon annans mark. För att mark använd-
ning ska få den utformning som planen avser har 
kom munen tillgång till ett antal verktyg:

Planhandlingarna. Plankartan och plan be stäm melser-
na är juridiskt bin dande för hur föränd ring ar i ett om-
rå de får genom föras. De ger en byggrätt och kom-
mun en måste medge bygglov om det stämmer överens 
med de taljplanen. Det är därför viktig att plan be stäm-
mel ser na är tydliga och har stöd i plan- och bygg lag-
en. Plan beskrivningen är vägledande för tolk ningen 
av plan ens innehåll och genomförande, men har ingen 
själv ständig rättsverkan i sig. Här redo visas för ut sätt-
ning ar, vilka avvägningar som gjorts och motiv till de 
be stämmelser används. Vidare be skrivs de åt gärder 
som krävs för ett ändamålsenligt ge nom förande av 
plan en, hur och på vilket sätt en skil da sakägare blir 
be rörda och vilka konsekvenser planen kan få. För att 
inte behöva göra om detaljplaner i onödan bör man 
för söka göra bestämmelserna så flexibla som möjligt 
sam ti digt som det som är vik tigt verkligen regleras. 
Om kommunen är markägare och kan överlåta mark 
med markanvisningsavtal, finns större möjligheter att 
göra mer flexibla planer än om mark  en är privatägd.

Planprocessen. Att ta fram en detaljplan innebär oftast 
ett omfattande utredningsarbete för att säkerställa att 
marken är lämplig för den avsedda användningen. Här 
stäl ler plan- och bygglagen höga krav på vad som ska 
sä ker ställas. Detaljplanen ska också pro cessas i flera 
steg för att säkerställa den politiska be sluts pro cessen 
och ge möjlighet till insyn och påver kan för myn dig-
het er, sakägare och andra berörda. Genom att vinn läg-
ga sig om bra dialog med alla involverade plan pro cess-
en kan olika behov synliggöras och många pro blem 
lösas i tidiga skeden. Det ger större sam syn och accep-
tans kring plan för slaget och kortare pro cess er totalt 
sett, där så många möjligt blir nöjda med resul tatet. 

Områdesbestämmelser. För att säkerställa ett visst syf-
te i översiktsplanen kan kommunen välja att reglera 
med områdesbestämmelser istället för detaljplan. De 
kan upprättas för begränsade områden som inte har 
detalj plan om man vill reglera bara någon eller någ-
ra grunddrag i markanvändningen, till exempel att be-
vara en värdefull bebyggelsemiljö, tillgodose ett riks-
intresse, införa bygglovskrav eller begränsa bygg nads-
arean för fritidshus. Områdesbestämmelser är enklare 
att ta fram, men ger ingen garanterad byggrätt och 
ger ingen uttömmande reglering eller rätt att använda 
marken på ett visst sätt.

Förhandsbesked, bygglov och anmälan. För nybygg-
nad, till bygg nad och vissa andra ändringar krävs det 
vanligt vis bygglov. Bygglov kan också krävas för vissa 
andra anläggningar än byggnader, till exem pel för 
skyltar och master. Inom detalj plane lagt område krävs 
också bygg lov för skyltar och ljus anord ningar inom 
detalj plane lagt om rå de. För att riva byggnader eller 
delar av bygg nad er kan det krävas rivningslov, och 
för schaktningar, fyll ningar, träd fällning och skogs-
plante ring kan det krä vas marklov. En åtgärd som 
inte behöver lov kan ändå vara anmälnings pliktig, 
till exempel ändring av bygg nad ers konstruktion eller 
plan lösning och instal lation av eller ändring av tek-
niska installationer i byggnad er. Åtgärd som kräver 
bygg-, rivnings- eller marklov får inte strida mot den 
detalj plan eller de om rådes be stäm mel ser som gäller, 
om den inte kan be traktas som en liten avvikelse från 
gällande detaljplan. En detaljplan ger å andra sidan en 
garan terad bygg rätt, vilket innebär att ett bygglov som 
är plan enligt inte kan nekas.

Utvecklad medborgardialog. Det är viktigt att ta vara 
på lokala kunskaper och engagemang i samhälls pla ne-
ringen, och att de som berörs av planeringen får insyn 
i och möjlighet att påverka innehållet. Det gäller olika 
slags frågor, inte minst i samband med detalj plan er. 
Det formella plan sam rådet, är främst in riktat på infor-
ma tion och syn punktshantering, kan be höva komp let-
te ras med andra former för dialog och del aktig het som 
möter invånarna där de är, genom olika media och på 
olika platser, för att på så sätt fördjupa dia log en. Man 
be hö ver då upp märksamma vilka som kommer till tals 
och vilka som inte hörs, liksom synliggöra olika stånd-
punkt er och eventuella motsättningar som kan finnas. 
Tyd lig het behövs också om vad som faktiskt går att 
påverka och att det är de folkvalda som ytterst fattar 
beslut och som tar ansvar för dem. 

Lokala utvecklingsplaner. Ett sätt att ta vara på lokalt 
engagemang är att uppmuntra och stödja arbete med 
lokala utvecklingsplaner där man formulerar vision 
och handlingsplan för utveckling av den egna bygden, 
orten eller området. Initiativ till utvecklingsplanerna 
bör tas lokalt, och på frivillig basis, men kommunen 
kan vara behjälplig med underlag och som bollplank. 
Arbetet med lokala utvecklingsplaner kan också upp-
muntras genom till exempel information på hemsidan 
och vid olika möten. Bygderna ansvarar själv för sina 
utvecklingsplaner, men kommunen kan sin sida ta på 
sig att alltid beakta lokala utveck lings planer i pla ne-
ringen, såsom kunskapsunderlag jämte andra under-
lag. För att få genomslag i planeringen är det viktigt 
att de är brett förankrade. 

Ändamålsenlig förvaltning 
Huvudmannaskap för allmän platsmark. Genom fö-
ran det av en detaljplan handlar också om hur den 
fort satta driften möjliggör den planerade an vänd ning-
en. Den som är ansvarig att förvalta all män na platser 
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som läggs ut i detaljplaner kallas för dess huvud man. 
Till allmän platsmark hör anlag da gator, gång- och 
cykelvägar, torg, parker och natur mark. Huvud man-
nen ansvarar för iord nings tällande, drift och under-
håll av den allmänna plats marken och anlägg ningarna 
på den. Kommunen ska vara huvud man för all män-
na platser6 om det inte finns särskilda skäl för att i de-
talj planen ange enskilt huvudmanna skap. Vid en skilt 
huvud man na skap är det de som be döms ha nytta av 
de allmänna platserna (såsom mark ägare, boende och 
verk sam hets utövare) som ansvarar för för valt ning en, 
oftast ge nom att en samfällighet bildas. 

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap? I Hylte 
har allmän plats av hävd enskilt huvud manna skap7. 
Det är lagstiftarens (statens) vilja att skillnad erna i för-
valt ningen av allmän plats på sikt löses upp och att 
kom munen därmed tar större ansvar för all män plats. 
Det har dock visat sig att övergång från en skilt till 
kom munalt huvudmannaskap i befintlig be byg gelse 
med för omfattande pro cesser, kostnader och osäker-
het er, vilka behöver redas ut innan en så genom gri pan-
de förändring kan komma till stånd. I Hylte finns inte 
hel ler de skillnader mellan enskilt hu vud man na skap 
som bekostas av användarna och kom mu nalt som be-
kos tas av skatte medel som kan upplevas som orätt vi-
sa i andra kommuner, eftersom alla orter har en skilt 
hu vud man na skap. Snarare skulle ett gene rellt in fö ran-
de av kommunalt huvudmannaskap i tät ort er na kun na 
med föra ökade skillnader i upple vel sen av ser vice mel-
lan tätorter och landsbygd. När det gäl ler nya de talj-
plan er däremot bör kommun en över väga att anta rikt-
lin jer för kommunalt huvud manna skap för all män 

6 Enligt plan och bygglagen kapitel 4 § 7.
7 Vilket är historiskt betingade då äldre lag (byggnadslagen från 1947) före
skrev att kommunen skulle vara huvudman för allmänna platser inom stads
planer medan markägarna hade ansvaret inom byggnadsplaner. Stads planer 
kunde endast upprättas i städer medan byggnadsplaner användes för övriga 
orter.

plats, till exempel för detalj planer med kom mu nalt 
vatten och avlopp. 

Ansvar för vatten, avlopp och dagvatten. Kommunen 
ansvarar för vatten och avloppshanteringen (VA) inom 
sina fastställda verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Detaljplanelagda områden 
ligger normalt sett inom kommunens verksam hets om-
rå de för VA, se kapitel 6.3 Teknisk försörjning. När 
det gäller dagvatten inom plan lagda områden är det 
många områden som inte om fattas av verk sam hets-
område. Detta medför ibland kompli ka tioner eftersom 
det inte finns någon som har det över gripande och 
sam ordnade ansvaret för dagvattnet inom området. 

Dagvatten i detaljplan. Eftersom dagvatten kan ge 
upp hov till översvämningar är hanteringen av dag-
vat ten ett kriterium för kommunens lämplighets pröv-
ning8. Länsstyrelsen kan pröva och upphäva kom mun-
ens beslut att anta en detaljplan med hänsyn till risken 
för översvämningar. Ansvaret för avledning och han-
te ring av dagvatten i en detaljplan som inte om fattas 
av verk samhets om råde är komplicerat. Av rin nings-
om råde för dag vatten överensstämmer oftast inte med 
plan området, utan är oftast betydligt större och har 
fler sak ägare. Det är därför inte juridiskt möj ligt att 
lägga ansvaret för allt dagvatten på samma huvudman 
som hanterar den allmänna platsmarken, vilket tidiga-
re varit relativt vanligt. Inga eller under måligt skötta 
dagvattenanläggningar, outklarade an svars för hål lan-
den i kombination med i övrigt pro ble ma tiska av led-
ningsförhållanden, skapar stora miljö mäs siga, eko no-
miska och juridiska problem för alla in blanda de. För 
att reda ut dessa frågor och föreslå möjliga lös ningar 
bör därför en dagvattenutredning alltid tas fram om 
det inte är uppenbart onödigt, se kapitel 6.3 Tek nisk 
försörjning. 

8 Enligt plan och bygglagen kapitel 2 § 5.

Förslag på fortsatt arbete - Genomförandemedel
Följande områden identifieras där det finns behov av fortsatt arbete för att underlätta genomförandet av översikts
plan en. Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i 
den ordin arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. 

§	Markstrategi. Fortsätt att föra en aktiv och tydlig markförvärvs politik och att styra samhälls utveck lingen med 
hjälp av markägande. En markstrategi kan med fördel tas fram som ett stöd för detta arbete.

§	Mark- och exploateringsstrateg. Överväg att komp let tera orga ni sationen med en mark och exploaterings stra
teg som förhandlar och genomför strategiska markköp, upprättar exploate rings avtal och markanvisningsavtal och 
som driver kommunens egna exploaterings projekt. 

§	Infrastrukturstrateg. Inled ett strategiskt trafik ut veck lingarbete i tät dia log med trafik huvud män, Tra fik verket, 
re gion er, kom muner och näringsliv för att få till stånd inf ra struk tur sats ning ar, kollektiv trafik sats ningar och kol lek
tiv tra fik om lägg ning en ligt ut veck lings stra te gin, se kapitel 2.1 Struktur bild. Över väg att som stöd för detta komp
let te ra orga ni sationen med en infrastrukturstrateg som aktivt driver frågorna kring de strategiska trafik frågorna 
till sam mans med kommunstyrelsen och i samverkan med andra aktörer, .

§	Planstrateg/projektutvecklare. Överväg att komp let tera orga ni sationen med en projekt utvecklare som fokuserar 
på de planstrategiska frågorna tillsam mans med kom mun styrelsen och sam hälls byggnads nämnd en, och som driver 
sam hälls ut veck lings pro jekt en framåt från utrednings om rå den i över sikts plan en till färdigställd bebyggelse. 
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Aktiv översiktsplanering
Uppföljning
På rätt väg? Översiktsplanen behöver följas upp syste-
matiskt för att man ska kunna bedöma om de för änd-
ringar som man pla ne rar för verkligen inträffar och i 
vilken grad. Ett sätt att mäta förändringar är att iden-
ti fiera ett antal mät bara nyckeltal som kan jämföras 
över tid. Det kan till exempel vara statistik från med-
bor garenkäter, detaljplaner, bygg lov, befolknings- och 
arbets marknadsdata. Nyckel tal, mätmetoder och an-
svar iden tifieras lämpligtvis i an slut ning till imple men-
te rings arbetet, och kopplas till budget processen. Ge-
nom den systematiska uppfölj ning en får man tydliga 
signaler om genomförandet av planen leder i önskad 
riktning, eller om man behöver justera arbetssätt, an-
svar eller ändra själva inrikt ning en på arbetet. I det se-
nare fallet kan översikts planen behöva uppdateras. 
Upp följningsarbetet kan där med användas vid aktuali-
se ringen av planen som görs varje mandat period.

Omvärldsbevakning
Vad händer? Omvärlden för ändras i allt snabbare takt, 
och det är viktigt att ha en kontinuerlig om världs be-
vak ning som stöd för olika strategiska ställ nings ta gan-
den, både i genom förandearbetet och i det fort satta 
över sikts pla ne arbetet. Förändringar i om världen eller 
i när om rå det kan direkt eller indirekt leda till att man 
måste ta ut en ny kurs eller ändra sitt arbets sätt för att 
genom föra planens intentioner. Omvärldsbevakningen 
bör därför vara del av arbetet med uppfölj ning och 
aktualisering av översiktsplanen.

Aktualisering
Aktuell och levande översiktsplanering. Eftersom sam-
hällsförändringarna sker i en allt snabbare takt är det 
viktigt att hålla den översiktliga planeringen aktuell 
och levande. Arbetet med översyn, underlag, för djup-
ningar och tillägg bör ske kontinuerligt för att över-
sikts planen ska behålla sin funktion som ett stra te giskt 
vägledande beslutsunderlag. Genom att låta över sikts-
planen ingå i en rullande process där mål och strate gi-
er successivt stäms av mot det som händer i kom mun-
en, underlättas arbetet med änd ring ar och kom plet-
te ringar utan att hela planen be hö ver göras om. Med 
en aktuell och levande översikts plan för dju pas ock så 
diskussionen om Hyltes framtids frågor.

Aktualitetsprövning. Kommunfullmäktige ska minst 
en gång under varje mandatperiod pröva över sikts-
plan ens aktualitet. Det innebär att man ut värderar hur 
aktuell planen är, hur den fungerar som underlag för 
beslut om den framtida utvecklingen i kom mun en, vad 
som eventuellt saknas och vad man kan behöva kom-
plet tera eller upp datera översiktsplanen. Läns sty relsen 
gör ock så en bedöm ning av frågor som rör statliga in-
tres sen. Aktua li tets prövning är ett lag krav, men det 
är ock så en möjlighet att föra en dis kus sion om över-
sikts planens funktion och an vändbarhet. Genom att 

in föra rutiner för ut värde ring, kunskaps upp da te ring 
och uppföljning, kan aktualise rings pro cess en för enk-
las, samtidigt som kom munens möj lig het er att ligga 
steget före i plane ringen blir bättre. För att komma 
igång med en löpande aktua li tets prövning bör ru tiner 
och ansvarsfördelning för aktualitetsprövningen ut-
arbetas. Förslagsvis arbetas underlaget fram under år 
ett och tas upp till beslut relativt tidigt under man-
datperioden, vilket ger utrymme för even tu ella revi-
deringar under mandatperioden. Första aktualitets-
prövning bör då ske i september 2023 då den nya 
över siktsplanen har använts i fyra år. 

Fördjupningar, tematiska tillägg och 
planprogram
Kompletteringar. Översiktsplanen är till sin karaktär 
strategisk och översiktlig. En rad frågeställningar 
behöver successivt studeras vidare, genom geografiska 
fördjupningar med högre detalje ring för delar av kom-
munen, tematiska tillägg för hela kommunen kring 
specifika frågor eller genom plan program för större 
mer komplexa detalj planer. 

Äldre delöversiktsplaner. Efter antagandet av denna 
över siktsplan upphör samtliga tidigare antagna del-
över siktsplaner att gälla. De är 25-30 år gamla och 
har i stora delar för lorat sin aktualitet. Områden 
som pe kats ut i dem har vägts in denna översiktsplan 
och föreslås i flera fall som Ut redningsområde bo stä-
der och blandad be byggelse eller Utrednings om råde 
störande verk sam heter. De delöversiktsplaner som 
upphör att gälla är:

§	Fördjupad översiktsplan för del av Drängse reds 
samhälle (1990)

§	Rydöbruk Översiktsplan (1991)
§	Översiktsplan för Torup (1992)
§	Översiktsplan för Landeryd (1993)
§	Delöversikt för Hylte bruk (1994)

Nya fördjupningar av översiktsplanen (FÖP). Strate-
gis ka ställ nings ta ganden görs i denna översiktsplan, 
medan mer detalje rade ställ nings taganden inordnas i 
det fort satta arbetet med nya fördjupningar. Inom de 
när mas te åren be hö ver nya fördjupningar tas fram för 
delar av kom mun en, där föreslagen mark- och vatten-
an vändning preci seras och mer detalje rade av väg ning-
ar görs med utgångspunkt från ett helhets grepp av 
varje områdes specifika förutsättningar. För djupningar 
före slås tas fram för tre delar av kommunen där orter 
och om gi van de lands bygd knyts samman, enligt föl-
jan de:

§	Västra Hylte, inklusive Torup, Rydöbruk, Kinnared, 
Drängsered och Brännögård. 

§	Centrala Hylte, inklusive Hyltebruk, Landeryd 
Långaryd och Femsjö

§	Östra Hylte, inklusive Unnaryd och Jälluntofta
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FÖPfrågor. Många frågor behöver belysas sam man-
hängande i samband med att fördjupningar tas fram, 
och skalan blir mer detaljerad än i den kom mun över-
gripande översiktsplanen. Några frågor har sär skilt 
lyfts fram i fördjupningarna av översiktsplanen:

§	Social miljö. Uppmärksamma den fysiska miljöns 
sociala betydelse, och utveckling av mötesplatser, 
trygg het och identi tet i kommunens tät ort er, se kapi-
tel 4.1 Män nisk or och livsmiljö

§	Bostäder och verksamheter. Precisera urvalet av om-
råden för bostäder och blandad bebyggelse res pek-
tive störande verksamheter, och studera hur de kan 
ut vecklas i för hål lande till utvecklings strategin och 
de lokala för utsättningarna, se kapitel 4.3 Bo stads-
utveckling och kapitel 5.1 Verk sam hets ut veck ling

§	Centrummiljöer. Utred närmare vilka funk tioner, 
tillskott och miljöhöjande åtgärder som be hövs 
för att öka attraktiviteten i kommunens centrum-
miljöerna, se kapitel 5.2 Handel

§	Grönytor. Studera närmare behovet av och tillgång 
till rekreativa grönytor och kli mat reglerande ytor i 
och i när heten av tätorterna, se ka pitel 7.3 Natur-
miljö och friluftsliv.

Tematiska tillägg till översiktsplan (TÖP). Tema tiska 
tillägg är kommunövergripande tillägg till översikts-
planen som behandlar vissa tematiska frågor där det 
finns behov av ytterligare genomlysning, till exempel 
vatten-, klimat- eller sociala frågor. Eftersom alla nu 
aktu ella frågor har behandlats i denna över sikts plan 
uti från nuvarande kunskapsläge, är inte be hov et av 
tema tiska tillägg överhängande. Inom vissa områ den 
sker dock en snabb kunskapsutveckling där behov av 
tillägg kan bli aktuellt. Det gäller framför allt sam lade 
vattenfrågor och klimat an pass nings frå gor. Behovet 
av tematiska tillägg tar man lämpligtvis ställ ning till 
i samband med aktu ali se ring en av över sikts planen. 
Tematiska tillägg kan med för del göras gemen samt 
med andra kom mun er. Det finns två tematiska tillägg 
till förra över sikts planen.

Förslag på fortsatt arbete - Aktiv översiktsplanering
Följande områden identifieras där det finns behov av fortsatt arbete för att underlätta en aktiv översikts planering. 
Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i den ordin
arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. 

§	Årlig uppföljning. Gör årliga systematisk uppföljning av översikts planen kopplat till budgetprocessen. Nyckel tal, 
mät metoder och ansvar identifieras lämp ligen i implementeringsdokumentet, se punkt Rikt linjer imple men te ring 
ovan. 

§	Omvärldsbevakning. Utveckla omvärlds bevak ning en som stöd för den översiktliga planeringen och andra stra
tegiska funktioner. I en omvärld som för ändras snabbt är det viktigt att ha en kontinuerlig om världsbevakning som 
stöd för olika strategiska ställ ningstaganden.

§	Aktualitetsprövning. Genomför aktualitetsprövning av översiktsplanen varje mandatperiod med start 2023. 
Planens konsekvenser bör samtidigt också följas upp, se kapitel 10.1 avsnitt Uppföljning.

§	Fördjupningar. Påbörja arbetet med fördjupningar av översiktsplanen för kommunens större orter, där mer 
detaljerade ställningstaganden kan göras utifrån varje orts specifika utvecklingsförutsättningar. 

Tillägg som upphör. Efter antagandet av denna över-
sikts plan föreslås följande tematiskt tillägg upphöra 
att gälla då det inte längre bedöms vara aktuellt: 

§	Vindkraftsplan för Hylte kommun. Tematiskt tillägg 
till översiktsplanen ÖP2001 (2009) 

Tillägg som kvarstår. Efter antagandet av denna över-
sikts plan föreslås följande tematiskt tillägg fortsätta 
gälla tillsammans med denna översiktsplan: 

§	Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tematiskt 
tillägg till Översiktsplan ÖP2001 (2012)

Detta tillägg ska alltid användas tillsammans med den 
denna över sikts plan, där områdena avvägts mot andra 
in tres sen. I de fall då ställningstaganden i tillägget stri-
der mot över sikts plan en, gäller den kommun över gri-
pande över sikts planen.

Planprogram. Det finns inte längre något absolut krav 
på att ett planprogram ska tas fram när man gör en 
de taljplan, utan behovet får bedömas från fall till fall. 
Det kan vara en fördel att ta fram planprogram när 
större områden ska omvandlas, komplexa frågor ut re-
das eller om en detaljplan saknar stöd i över sikts plan-
en. Genom att utreda förutsättningarna, göra de vik-
tig aste avvägningarna och få in synpunkter i ett ti digt 
skede, kan den efterföljande planeringen effekti vi se-
ras. Vid planläggning av större förnyelse om råden bör 
alltid ett planprogram tas fram om inte en aktuell för-
djupning ger tillräckligt underlag för de strate giska av-
vägningarna. 

Andra till översiktsplanen kopplade dokument. And ra 
bindande planinstrument som detaljplaner, områdes-
bestämmelser och fastighets planer fortsätter att gälla i 
enlighet med gällande lagar. Dokument som har tagits 
fram med utgångspunkt från tidigare översiktsplaner 
har arbetats in i översiktsplanen och kan användas 
som planeringsunderlag även efter det att denna över-
sikts plan antagits. Om olika sådana dokument skulle 
stå i konflikt med varandra när det gäller mark an-
vänd ning är det översiktsplanen som gäller. 
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Förslag på fortsatt arbete - Utredningar och underlag
I arbetet med översiktsplanen har följande förslag på fortsatt utredningsarbete för att genomföra översiktsplanens 
intentioner identifierats. Punkterna är inte rangordnade efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som 
behöver han te ras i den ordin arie poli tiska besluts pro cessen innan de kan sättas igång. Flera av utredningarna kan 
med för del genom föras i sam arbete med andra kom mun er.

§	Cykelplan. Ta fram en cykelplan som utreder lokali se ring, utformning och kost nad er för utbyggnad och drift av 
huvudcykelleder och cykellänkar, lik som trafik säker hets åtgärder och ut veck ling av rekrea tions cykelleder. Cykel
planen kan tas fram som en del av en sammanhängande trafikstrategi, se kapitel 3.1 Resor och transporter.

§	Samhällsanda. Påbörja ett utvecklingsarbete för hur kommunen ytterligare kan förstärka samhälls andan och 
ut veckla den lokala identiteten i kommunen och i orterna, både genom yttre lokala åtgärder, men också genom 
att fort sätta utveckla den egna organisationen, se kapitel 4.1 Människor och livsmiljö. 

§	Boendeattraktivitet. Utred vilka behov, krav och önskemål olika indi vi  der och grupper av Hyltebor och poten
tiella inflyt tare har, före trädesvis i sam band med att bo stads för sörj nings program tas fram, se kapitel 4.2 Attrak-
tivt boende. 

§	Bostadsstiftelsens roll. Precisera och tydliggör den kommunala bostads stif telsens roll för att till godose bo
stads  behoven i kom munen och bidra till en posi tiv samhällsutveckling i enlig het med över sikts plan en och nya 
rikt linjer för bostads för sörj ningen, se kapitel 4.3 Bostads utveckling. 

§	Turismstrategi. Ta fram en turismstrategi, som identi fierar viktiga områden och stråk för besöks näringen och 
föreslår strategier hur dessa kan förstärkas, se kapitel 5.3 Besöksnäring. 

§	Vattenbruk. Utred förutsättningarna för vattenbruk i kom munen och peka ut områden för vattenbruk om 
detta visar sig vara lämpligt, till exem pel i form av ett tematiskt tillägg till över siktsplanen, se kapitel 5.4 Areella 
näringar. 

§	Solenergi. Utred förutsätt ningarna för sol energi i kom munen och ta fram planerings underlag för solcells ut
bygg nad. Överväg till exempel att ta fram en solkarta om den nationella sol kartan som plane ras inte blir av eller 
behö ver komp letteras. Peka ut områden för sol ener gi i över siktsplan om detta visar sig vara lämp ligt, till exem pel 
i form av ett tematiskt tillägg till över siktsplanen för solenergi, se kapi tel 6.1 Energi för sörjning. 

§	Vattenskyddsområden. Fortsätt arbetet med att skapa skyddsområden för samtliga vatten före komst er som 
an vänds som vatten och reserv vat ten täkter idag eller pekats ut för framtiden som Utred nings område för fram-
tida vatten  för sörj ning i över sikts planen, samt runt större en skil da täkter, se kapi tel 6.2 Vatten- och material för-
sörjning. 

§	Enskilda avlopp. Överväg att lägga till utpekade utredningsområden för framtida vattenförsörjning i listan över 
områden som behöver högre skyddsnivå när det gäller enskil da avlopp, och uppdatera även med de ställ nings
tagan den som görs i den antagna VAstrategin, se kapitel 6.2 Vatten- och material försörjning. 

§	Materialförsörjningsplan. Om behovet av ballast ökar i närområ det, kan det vara av stort värde att ta fram 
stra tegisk material försörj nings plan i den fort satta planeringen, så att de mest lämpade områden används för 
fram tida täkter, se kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

§	Verksamhetsområde VA. Utred och gör en samlad bedömning av var, när och i vilka områden allmän VAan
lägg ning kan behöva byggas ut, och var andra gemensamma eller enskilda lösningar är mer lämpliga, se kapitel 
6.3 Teknisk försörjning.

§	Opåverkade områden. Utred behov av och even tu ellt utpekande av tysta områden, lågstrålande om råden och/
eller stora opåver kade områden, se kapitel 7.2 Landskaps värden. 

§	Naturvårdsprogram. För att kunna göra bedöm ning ar och av väg ningar i samhällsplaneringen som tar hänsyn 
till viktiga naturvärden behöver ett natur vårds program för kom munen tas fram. Det bör innehålla kom plette
rande inven te ring ar, identifiera värdefulla naturområden, ekologiskt särskilt känsliga områden och viktiga 
sprid nings kor ri dor er, och ta ställning till hur värdefulla områden på kommunens mark ska säkerställas, liksom 
even tuellt behov av kommunala naturreservat, se kapitel 7.3 Natur miljö och friluftsliv. 

§	Markradon. Hylte kommun är delvis påverkat av markradon. En översiktlig radonkartering behöver tas fram för 
att under lätta bedömning av var potentiell risk för förhöjda radonhalter kan finnas och vilka åtgärder som even
tuellt behövas göras, se kapitel 8.1 Miljörisker. 

§	Buller. En hand lingsplan för åtgärder mot buller kan med fördel tas fram som stöd i arbetet med att åstad
kom ma goda boende och livsmiljöer med god ljud kva li tet både vad gäller ny och till kom mande be byg gelse, se 
ka pi tel 8.1 Miljörisker. 

§	VA-ledningsnät. Undersök översvämningsrisker med avseende på VAledningsnätet, identifiera prob lem områ
den och upprätta en åtgärdsplan. I Hylte kom mun bedöms problem med led nings nätens status och kapacitet 
vara av större bety delse för ett områdes riskutsatthet vid kraftig nederbörd än dess topo gra fiska läge, se kapitel 
8.2 Klimatrisker.

§	Samhällsviktiga verksamheter. Identifiera sam hälls viktig verksamhet och bedöm hur denna på ver kas av över
svämning och/eller ras och skred. Detta är angeläget för att kunna säkerställa grundläg gan de samhälls funk tioner 
vid extrema händelser, se ka pi tel 8.2 Klimatrisker



207 (260)

§	Översvämningsrisk höga flöden. Över sväm nings risk er bör sär skilt undersökas i tätorterna Unna ryd och 
Lan de ryd, till exempel i samband med för djup ning av översiktsplan. Övers vämnings karte ring som identifierar 
om råden med risk för över sväm ning vid höga flöden finns för Nissan, Kilan och Färgensjöarna men saknas för 
öv ri ga sjöar och vattendrag i kommunen, se kapitel 8.2 Klimatrisker.

§	Ras- och skredrisker. En översiktlig stabilitets kar tering har genomförts längs med Nissan som underlag för 
be dömning av ras och skred risker. Mot svarande skred risk invente ring bör genomföras ock så för kom munens 
öv riga större sjöar och vatten drag, se kapitel 8.2 Klimatrisker.

§	Sociala risker. Utveckla de sociala riskfrågorna i ar be tet med kommunens risk och sårbarhetsanalys, se kapitel 
8.4 Sociala risker.  

Förslag på fortsatt arbete Åtgärder
Ett antal andra konkreta åtgärder och uppgifter före slås också i översiktsplanen. Punkterna är inte rangordnade 
efter angelägenhet utan ska ses som en bruttolista som behöver han te ras i den ordin arie poli tiska besluts pro cessen 
innan de kan sättas igång. För slaget presen te ras i den ordning som de behandlas i över sikts planen:

§	Kollektivtrafik. Utveckla aktivt kollektivtrafiken till sammans med trafik huvudmännen, med mål att få till stånd 
ny för bin delse mellan HyltebrukFalken berg och Hylte brukUlla red och att öka ut bud, sam ordning av betal
system och anpassning av tid ta bell er på övriga linjer. Prioritera snabba linjer med hög tur tät het, se kapitel 3.1 
Re sor och transporter. 

§	Bytespunkter. Komplettera och utveckla rese cent rum, bytes punkt er och hållplatser för kollektiv trafik tillsam
mans med Region Halland och Trafikverket, så att dessa får hög resenärsstan dard och god till gäng lig het för 
gång, cykel, bil och anslutande kol lek tiv trafik, se kapitel 3.1 Resor och transporter.

§	Huvudcykelleder. Bygg successivt ut huvudcykel leder mellan tätorter och mellan prioriterade mål punkter i ort
erna, liksom cy kel länkar mel lan bytes punkter och orter i stråknära lägen se kapitel 3.1 Resor och transporter. 

§	Järnväg. Verka för en upprustning av HalmstadNässjöbanan och förstärkning av resande under lag en, dels 
ge nom överföring av kollektivtrafik från väg till järnväg mel lan HalmstadHyltebruk, dels genom att lång sik tigt 
länka Hylte bruk med banan i Landeryd, se kapitel 3.1 Resor och transporter.  

§	Vägar. Verka för att vägarna i det lokalt priori tera de väg nät et håller hög standard med avseende på fram kom
lig het och tra fiksäker het för olika trafik slag. Prio ritera framkomlighet och trafik säker het för kol lek tiv och cykel
tra fik, samt gods trans porter där det är prioriterat, se kapitel 3.1 Resor och transporter. 

§	Förbifart. Inled arbetet med första etappen av en ny förbifart som avleder den tunga godstrafiken förbi delar av 
Torups samhälle, se kapitel 3.1 Resor och transporter. 

§	Sociala frågor i planeringen. Utarbeta check listor och rutiner som stöd för att arbeta med socia la frågor i 
plane ring och byg gan de, till exempel ut veck lade dialogmetoder, socia la planerings underlag och sociala kon se
kvens be skriv ningar, se kapitel 4.1 Människor och livsmiljö.

§	Bostadsbestånd. Förnya och komplettera bostads beståndet med de värden som saknas i samarbete med den 
kom mu nala bostadsstiftelsen och andra aktörer, se kapitel 4.2 Attraktivt bo en de.

§	Bostadsutveckling. Påbörja aktiva samarbeten med olika ex ploatör er för att skapa nya bostadsprojekt med 
olik a upp lå tel seformer i gemensamma breda sats ningar i attrak tiva lägen, se kapitel 4.2 Attrak tivt boende. 

§	Bostäder landsbygd. Ge i uppdrag åt den kom mu nala bostadsstiftelsen att se över möj lig heten att bygga 
en sta ka bostäder som kompletterar befintlig bebyggelse i små orter och vissa mindre orter, som stöd för lands
bygds ut veck lingen, se kapitel 4.3 Bostadsutveckling.

§	Verksamhetsutveckling. Arbeta proaktivt med mark köp och planläggning i strategiska lägen för verk samhets
utveckling, se kapitel 5.1 Verksam hetsutveckling. 

§	Centrumutvecklare. Överväg tillsättning av en cent rum utvecklare, som jobbar aktivt med utveck ling av aktivi
tet er, funk tioner och utveckling i centrum områdena, till sam mans med förvaltningar, närings liv, organisa tioner 
och invånare, se kapitel 5.2 Handel. 

§	Vattenledningar. Prioritera översyn och underhåll av vatten led ningsnätet för att undvika störningar och för att 
minska be hov et av nyanläggning av vattentäkter, se kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

§	Spill- och dagvattenledningar. Prioritera översyn och underhåll av spillvattenled ningsnätet för att minska 
mängd en ovidkommande vatten och minska risken för föroreningsspridning, se kapitel 6.2 Vatten- och material-
försörjning.

§	Kulturmiljö. Uppmärksamma Hylte kommuns unika kultur arv och arbeta aktivt med information och kun
skaps spridning och med att tillgängliggöra kultumiljö erna. Stötta initiativ från civilsamhället som tar ansvar för 
kultur miljön, och verka som en förebild som förvaltare av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, se kapitel 7.1 
Kulturmiljö.
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