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11. Vägledning för handläggare

11.1 Vägledningens 
användning
Översiktsplanen är principiell 
Vägledingens syfte. I denna vägledning preciseras de 
riktlinjer som föreslås gälla när bygglov, detaljplaner 
och markfrågor prövas vid nybyggnation eller för-
änd rad markanvändning. Syf tet är att förtydliga över-
sikts planens intentioner och förenkla genomförandet i 
enlighet med dessa. Väg ledningen grundar sig på kom-
munens ställnings ta gande om en långsiktigt hållbar 
mark- och vatten använd ning och på lagar och rekom-
men dationer från andra myndigheter.

Ungefärliga gränser. I den kommunövergripande över-
siktsplanen ska grund dragen för användningen av 
kom munens mark- och vattenområden redovisas. Re-
do visningen i över sikts planen är till sin natur över-
sikt lig och principiell, och den mer detaljerade mark-
använd ningen utvecklas sedan suc ces sivt i det fortsatta 
arbe tet med fördjup ning ar av över siktsplanen, pro-
gram studier och detalj planer. Därför medger över sikts-
plan ens kartor inte heller nå gon detaljerad tolk ning av 
före slag na områdes gräns er, utan de behöver tolkas i 
för hål lande till översiktsplanens intentioner. 

Läsanvisning
Kartor och vägledning hör ihop. Vägledningen består 
av tre delar, som var och en mot svarar över sikts plan-
ens tre huvud kartor: 

§	Utvecklingsstrategi - vägledning till karta 1, redo vi-
sar riktlinjer kopplade till kommunens långsiktiga 
in tentioner i grova drag, och de områden, platser 
och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera 
ut veck lings insatserna, se vidare kapitel 2.

§	Användning - vägledning till karta 2, redo vi sar 
rikt linjer kopplade till kommunens intentioner för 
fram tida användning av mark- och vattenområden, 
och till pågående mark- och vattenområden, se vida-
re kapitel 3-8. 

§	Hänsyn - vägledning till karta 3, redo vi sar rikt linjer 
kopplade till hur kommunen avser att ta hänsyn till 
allmänna intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygg-
lagen, och därtill hörande avvägningar och priori te-
ringar mellan allmänna intressen, se vida re kapitel 
3-8.

Riktlinjer. Riktlinjerna i denna vägledning ska använ-
das vid all prövning av bygglov och förhands besked 
utanför detaljplan och som underlag då detaljplaner 
upp rättas. Två slags riktlinjer redovisas till varje karta.  
Båda typerna är lika viktiga att beakta i den fortsatta 
handläggningen: 

§	Generella riktlinjer (G1-G7) är inte bundna till 
ut pekade områden, utan gäller övergripande och i 
före kommande fall för hela kommunen. 

§	Riktlinjer för specifika områden gäller för angivna 
mark- och vattenområden som redovisas i Karta 
1-3. I vägledningen redovisas dessa med samma 
kart  symbol som i kartorna för att det ska vara lät-
tare att hitta vilka bestämmelser som gäller för varje 
redovisat om rå de i kartan. 

Framtida preciseringar
Nyare riktlinjer. När fördjupningar eller tematiska 
tillägg till över sikts planen tas fram kan riktlinjerna 
sam tidigt komma att preciseras geografiskt eller tema-
tiskt och gäller då till sam mans med denna över sikts-
plan, se kapitel 9.3 Ge nomförande och fort satt arbete. 
Formellt gäller se nast antagna över sikts plan framför 
äldre, det vill säga att nya preciseringar och riktlinjer 
står över de äldre. En aktiv översiktsplanering förut-
sätter dock aktuella strategiska underlag, varför de 
nya fördjupningarna eller tematiska tilläggen inte kan 
strida mot inten tion erna i denna översikts plan. Om så 
skulle vara fallet be höver den kom mun över gri pande 
översikts planen istället arbetas om. 

De strategier och inriktningar som formuleras i översiktsplanen ska genomsyra all mark och 
vat ten användning i kommunen. För att tydliggöra vad dessa ställningstaganden innebär i prak
tik en och underlätta handläggningen, sammanställs här de riktlinjer som föreslås gälla för alla 
bygglov, detalj planer och andra mark och vattenärenden som prövas vid ny bygg nation och 
förändrad markanvändning i Hylte kommun. För att riktlinjerna ska vara lätta att följa är de 
direkt kopplade till de tre huvudkartorna för utvecklingsstrategi, användning och hänsyn, som 
finns med i denna handling och som finns tillgängliga på kommunens webbkarta. 
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standard på väg-, banstandard och bytes punkter, se 
kapitel 2.1 avsnitt Transportsamband och kapitel 3.1 
Resor och transporter.

  MINDRE STRÅK

I de mindre stråken ingår såväl övriga regionala stråk 
som lokala stråk. De lokala stråken syftar till att mata 
den snabba kol lektivtrafiken i huvudstråken och de 
mindre re gionala stråken med rese närer från noder, 
länk ade ort er och landsbygd, dels till att länka ort er-
na utan för stråken med service i centralorten och med 
huvud  gods leder. Det är prioriterat att trafike ring an-
pas sas till kollek tiv tra fik en i huvudstråk och övriga 
regio nala stråk lik som till lokala behov. Väg-/ban stan-
dard och prio ritering mellan olika trafik slag kan be hö-
va åt gär das. Se kapitel 2.1 avsnitt Transport sam band 
och ka pi tel 3.1 Resor och transporter. 

  LÄNKSTRÅK

Länkstråk utgör viktiga kopplingar mellan mindre 
ort er utan linjetrafik och bytes punkter för kollek tiv-

11.2 Utvecklingsstrategi - 
vägledning till karta 1
Generella riktlinjer

  G1 LOKALISERING NY BEBYGGELSE 

Lokalisering. Bebyggelseutveckling bör i första hand 
ske så att befintlig bebyggelse i stråkens nod er och 
länk ade orter förstärks, se kapitel 2.1 Struk tur bild. 
Även bebyggelse utanför stråken kan vara ett viktigt 
till skott för kommunens befolkningsutveckling och för 
en levande lands bygd. Bebyggelse längre ifrån stråken 
för stärker kommunikationsstrukturen genom utbygg-
da länkar i struktur bild ens noder. Se även riktlinje G7/
Bul ler och vibra tion er från väg och järn väg i kapitel 
11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3. 

Riktlinjer för specifika områden
Transportsamband

  HUVUDSTRÅK

I huvudstråken prioriteras snabb regional kol lek tiv tra-
fik från punkt till punkt, liksom gods tra fik. Här ska 
effek tiva kom mu ni kationer för resor och trans port er 
kunna ga ran teras, med korta res- och transporttider, 
höga marknadsandelar för kollektivtrafiken och hög 

Figur 11:1. Till detta avsnitt hör Karta 1 – Utvecklingsstrategi, här i förminskad skala. Den fullskaliga kartan finns som bilaga sist i översikts
panen och i en webbkarta. Karta: 20191118, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.
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trafik. Det är därför prioriterat med hög kvalitet på 
bytespunkterna i stråken, liksom hög fram kom lig het 
och trafik säker het för bil och cykel i länkstråket. Se 
kapitel 2.1 av snitt Transportsamband och kapitel 3.1 
Resor och trans porter.

Noder

  NOD MED RESECENTRUM

I Hylte bruk och Torup möts flera olika linjer och ett 
stort antal resenärer byter mel lan olika trafik slag. Här 
behövs bytes punkt er i form av resecentrum med hög 
resenärs ser vice, anslutande gång- och cykelstråk och 
trygg parkering för både cykel och bil. Rese centrum 
bör ligga cent ralt och sam ord nas med övrig samhälls- 
och cent rum utveck ling på orten.  Det är också vik tigt 
att anslutande gång- och cykelstråk håller hög stan-
dard fram till rese centrum, och att det finns trygg par-
ke ring för både cykel och bil. Se kapitel 2.1 avsnitt 
Noder och kapitel 3.1 Res or och trans porter.

  NOD MED BYTESPLATS

Noder med bytesplatser är bytes punkter mel lan olika 
tra fik slag som har en viktig roll för att länka samman 
om givande landsbygd med kollektiv trafik en i stråken. 
De behöver vara attrak tiva och hålla hög standard, 
med till exempel trygg parkering för bil och cykel, säk-
ra över gångs ställen, väder skydd at väntutrymme och i 
möj lig aste mån anslutande cykel vägar. Se kapitel 2.1 
avsnitt Noder och kapitel 3.1 Resor och trans porter.

  NOD MED HÅLLPLATS

Noder med hållplats är platser för av- och påstigning 
till kollek tiv trafik för den näraliggande bebyggelsen. 
Endast fyra sådana noder redo visas i struk turbilden, se 
figur 2:3, men fler finns och kommer fortsättningsvis 
att behövas. Väder skydd och cykel par kering är minsta 
bas standard vid alla håll platser, och anslutande gång- 
och cykelvägar bör successivt byg gas ut och trafik-
säkras. Se kapitel 2.1 avsnitt Nod er och kapitel 3.1 
Resor och transporter. 
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  ORT I STRÅK

Orter i stråk är tätorter, småorter eller mindre orter 
som lig ger i eller inom två kilometer från huvudstråk 
och mindre stråk. Här bör bebyggelsen knytas sam-
man och utspridning av bebyggelse mot ver kas, genom 
att be byg gelse som ligger nära bytes punkter för kol-
lek tiv tra fik komp let te ras och förtätas, och ny be byg-
gel se i första hand lokaliseras dit. Ny bebyggelse bör i 
möj li gaste mån innehålla bo städer och funk tion er för 
behov som komp letterar och för stärker be fint lig be-
byg gelse. Se kapi tel 2.1 avsnitt Be byg gel se och kapitel 
4 Attrak tiva boende- och livs miljöer.
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  LÄNKAD ORT

Länkade orter är småorter och mindre orter utanför 
stråken som är viktiga mål punkterna för an slutning 
till kollek tiv trafik. Här bör bebyggelsen kny tas sam-
man och fort satt ut sprid ning av bebyggelse mot ver kas, 
för att på lång sikt skapa för ut sätt ningar för kol lektiv-
trafik och annan infrastruktur. Ny bebyg gelse bör i 
möj li gas te mån komplettera och för stärka be fint lig be-
byg gel se så att denna innehåller bo städer och funk-
tioner för olika behov. Se kapi tel 2.1 avsnitt Be byg-
gelse och kapitel 4 Attrak tiva boende- och livs miljöer.

  GLES BEBYGGELSE 

Gles bebyggelse är bebyggelse utanför stråk och länk-
ade orter som ligger enskild eller är samlad i mindre 
be byggelse grupper. Till kommande bebyggelse ska i 
förs ta hand bidra till att förstärka befolk nings utveck-
ling, arbetsmarknad, kollektivtrafik och ser vice i kom-
mun en. Se kapi tel 2.1 avsnitt Be byg gel se och kapitel 4 
Att rak tiva boende- och livs miljöer.

Större åtgärder

  INFRASTRUKTURSATSNING

En större prioriterad infrastruktursatsning i ut veck-
lings strategin är Förbifart Torup. Den syftar framför 
allt till för bätt rad trafik sä ker het och miljö i cent rala 
Torup, och är en för ut sätt ning för att kunna ut veck-
la Torup som boen de ort. Satsningen är in de lad i två 
etapper, se kapitel 2.1 av snitt Större åt gärder. Se även 
riktlinje för Utrednings område kom mu ni kation i kapi-
tel 11.3.

  KOLLEKTIVTRAFIKSATSNING

Tre kollektivtrafiksatsningar i form av nya busslinjer 
prioriteras högt i utvecklingsstrategin: linjetrafik Hyl-
te bruk-Torup-Falkenbergs station, som är en mycket 
angelägen länk för att möjlig göra arbets- och stu die-
utbyte med Fal ken berg, Var berg och Stor göte  borg; 
linjetrafik Hyl te bruk-Kinnared-Ullared, viktig för att 
knyta sam man de kompletterande lokala arbets mark-
naderna i Hyltes och Falkenbergs kommuners inland; 
och linje trafik Hyl te bruk-Landeryd, viktig framför allt 
för att öka re sande underlaget på Halm stad-Nässjö-
banan. Se kapi tel 2.1 av snitt Infra struk tur sats ning ar 
och kapitel 3.1 Resor och trans porter.

  KOLLEKTIVTRAFIKOMLÄGGNING

En större kollektivtrafikomläggning är högt prio ri-
te rad i utvecklingsstrategin: överföring av kollektiv-
trafik en från väg till järnväg Hyltebruk-Torup-Halm-
stad. Att investera i den befintliga banan och åter-
införa person trafik är en myck et viktig åtgärd för att 
korta restider, öka marknadsandelar för kollektiv tra fik 
gen temot bil och minska klimat- och miljöpåverkan. 
Se kapi tel 2.1 avsnitt Infra struktursatsningar och kapi-
tel 3.1 Resor och transporter.
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genom detalj plan2. I de fall ny be byggelse kan till kom-
ma utan före gå ende prövning i detaljplan, ska loka li-
se rings pröv ning ske utifrån all män lämp lig hets be döm-
ning, i be slut om för hands be sked eller bygg lov. Vid 
loka lise rings pröv ning en ska för utom över sikts planen, 
möj lig heten att lösa tillfart, va tten, avlopp och dag vat-
ten beaktas. Vid pröv ning en ska också bygg nad er nas 
utformning och pla cering med hänsyn till land skaps-
bilden och till kul tur- och natur värdena på plats en 
iakttas, liksom att byggnad erna inte med för fara eller 
olä gen het er för miljön eller män nisk ors hälsa. Pröv-
ning ge nom bygg lov eller för hands be sked kan kom-
ma att kräva så da na ut red ning ar som i annat fall ge-
nom förs i de talj plan, till ex em pel ut red ning av geo-
tek nik, spill- och dagvatten, bul ler, arkeo logi. Be byg-
gel se med upp till fem bo städer bör kunna prö vas 
utan detaljplan i områden som är lämpade för ända-
mål et, och som ligger utanför tät ort er, småorter och 
länk ade orter, men inte inom de talj plan, sam man hål-
len bebyggelse eller LIS-område. Detta för utsätter att 

2 Enligt plan och bygglagen kapitel 2.

11.3 Användning - 
vägledning till karta 2
Generella riktlinjer

  G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING 
             NY BEBYGGELSE 

Område med detaljplan. Prövning av markens lämp-
lighet och regleringen av bebyggelseutformning sker 
i de flesta fall genom de talj plan. Äldre planer, till ex-
empel byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller 
som detaljplaner. Arbete med att ändra eller förnya 
planerna pågår kon ti nuer ligt allt eftersom förändrad 
markanvändning aktua li se ras. Pågående mark an vänd-
ning gäller tills vidare. Om an sökan inkommer om 
bygg lov för åtgärder som är för enliga med gäl lan de 
detalj plan, men som till exempel strider mot översikts-
plan ens intentioner, kan samhälls bygg nads nämnden1 
be sluta om an stånd i upp till två år med avgörandet, 
om arbete med detaljplan påbörjats. 

Prövning utan detaljplan. Ny sammanhängande be-
byg gelse och reglering av befintlig bebyggelse som be-
höver ske i ett sammanhang, ska i första hand prövas 

1 En ligt plan och bygglagen kapitel 9 § 28.

Figur 11:2. Till detta avsnitt hör Karta 2 – Användning, här i förminskad skala. Den fullskaliga kartan finns som bilaga sist i översiktspanen och i 
en webbkarta. Karta: 20190808, Rickard Linder.
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lokaliseringen och ex ploa te ring ens utformning inte i 
övrigt strider mot över sikts plan ens intentioner eller att 
det inte finns andra mot stri diga intressen som krä ver 
detalj plane lägg ning, till ex empel stor efter frågan på 
mark i områ det eller be ty dan de påverkan på omgiv-
ning en. 

Prövning utan bygglov. Viss byggnation kan tillkom-
ma utan bygglovs pröv ning3. Detta gäller till exempel 
så kallade friggebodar och attefallsåtgärder, liksom 
uteplatser och skärm tak inom vissa gränser. För om-
råden inom sam man hål len bebyggelse och i om råden 
utanför detalj plan och sammanhållen be byg gelse finns 
ytterlig are bygg lovs befriade åt gärder, se G2/Område 
med sam man hål len bebyggelse och G2/Område utan-
för sammanhållen be byggelse nedan. En åtgärd som 
inte behöver lov kan ändå vara anmälningspliktig en-
ligt plan- och bygg lag en. Exempel på sådana åtgärd-
er är installation av eld städer, rivning, bort tagande av 
hela eller delar av en byggnad, vissa atte falls åtgärder 
eller annat som an ges i plan- och bygglagen. Det finns 
även bestämmelser om krav på mark lov, rivningslov 
med mera. En lov- eller anmäl nings plik tig åtgärd får 
inte påbörjas innan samhälls bygg nads nämnden gett 
startbesked. Utanför detaljplanerat om rå de krävs det 
inte bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, 
skogsbruk eller annan liknande näring. Där emot krävs 
bygglov om byggnaden tas i anspråk eller inreds för 
ett väsentligt annat ändamål.

Område med sammanhållen bebyggelse. För områden 
inom sammanhållen bebyggelse (tidigare samlad be-
byggelse) krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad 
och annan änd ring av en bygg nad4. Inom sam man hål-
len be byg gel se men utanför område som om fattas av 
de talj plan krävs inte bygglov för en- och två bostads-
hus för änd ring av byggnadens färg, fasad beklädnad 
eller tak täck ningsmaterial eller för en ekonomi bygg-
nad för jord- el ler skogsbruk. Bygg lovs befriade åt gärd-
er kan vara an mäl nings plikt iga. Man får ansöka om 
bygg lov för bygg lovs befriad åt gärd om så önskas. Se 
även G2/Pröv ning utan bygg lov ovan. Samman hållen 
be byggelse definieras som en samling bygg nads verk 
som inte enbart består av an lägg ningar, och där de be-
bygg da tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs en-
dast av väg, park mark eller dylikt5. Vad som räknas 
som en samling bygg nadsverk be döms från fall till fall, 
men ut gångs punkt en är 10-20 hus inklusive komp le-
ment bygg nad er med mera. Även om rå den ner till tre 
byggnader på två tomter kan räknas som sam man-
hål len bebyg gel se om miljön är känslig, till exempel 
utpekad i kul tur mil jö program. Sam man hål len be byg-
gelse kan även vara om råden med särskilt stort be byg-
gel setryck eller i sär skilt behov av ge men sam ma an-
lägg ningar. I Hylte kommun be döms samt liga utpe ka-
de noder och länkade orter in gå i sam man hållen be-
byg gelse, liksom om råden som pekats ut som samlad 
bebyggelse enligt äldre plan- och bygg lagen. Även and-

3 Enligt plan och bygglagen kapitel 9 § 37.
4 Enligt plan och bygg lagen kapitel 9 § 2.
5 Enligt plan och bygg lag en kapitel 1 § 4.

ra områden kan ingå och den exak ta av gräns ning en 
bedöms från fall till fall enligt ovan stå ende rikt linje. 

Område utanför sammanhållen bebyggelse. Vissa lätt-
nad er i bygg lovs plikt en medges6 för bebyggda en- och 
två bo stads fastigheter som ligger utanför detaljplan 
och sam man hållen bebyg gel se. I sådana områden får 
mindre om bygg nad er, mindre till bygg nader och kom-
ple ment bygg nad er i omedelbar när het till bostads huset 
till en- och två bostadshus upp föras utan bygg lov. Åt-
gärd en får inte göras närmare fastighetsgränsen än 
4,5 meter utan grannes medgivande. Se även Pröv ning 
utan bygg lov ovan.  

Bebyggelsefritt område väg. För objekt som inte ligger 
inom detaljplan och som inte kräver bygglov, är enligt 
väglagen alla byggnader eller andra anordningar för-
bjudna utan till stånd från länsstyrelsen, inom tolv 
met er från väg om råde utefter allmänna vägar. För väg 
26 och väg 150 gäller ett motsvarande avstånd om 30 
meter. Även in om detalj plan eller vid bygglov bör ett 
skydds av stånd säker ställas av trafiksäkerhetsskäl, ex-
em pelvis genom att det avsätts som naturmark. Se ka-
pi tel 8.3 Tekniska olycksrisker och 3.1 Resor och 
trans porter. Se även riktlinje Bedömnings zon far ligt 
gods och G7/Buller och vibra tion er från väg och järn-
väg i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3. 

Bebyggelsefritt område järnväg. Ny bebyggelse bör 
inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnväg, 
räknat från spårmitt på när maste spår. Verksamhet 
som inte är störningskänslig och där människor endast 
tillfälligtvis vistas, till ex em pel parkering, garage och 
förråd, kan dock finnas in om 30 meter från spårmitt. 
Vid lokalisering av be byg gelse eller verksamhet som 
innebär att obevakad plan kors ning behöver användas, 
bör annan lokali se ring eller vägomläggning/kors nings-
om bygg nad övervägas. Samråd ska ske med Trafik-
verket. Se kapitel 8.3 Tekniska olycksrisker och 3.1 
Re sor och trans porter. Se även riktlinje Be döm nings-
zon far ligt gods, G7/Buller och vibra tion er från väg 
och järn väg, G7/El sä ker het järnväg och G7/Be döm-
nings zon järn väg i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led ning 
till karta 3. 

  G3 BEBYGGELSEMILJÖNS KVALITETER

Socialt perspektiv. De sociala aspekterna bör tas in i 
pla ne ringens tidiga skeden genom till exempel aktiv 
samverkan med andra förvaltningar, utvecklad dialog 
med olika invå nargrupper, under sök ningar som speg-
lar vad olika grupper upplever som kvaliteter och bris-
ter i den fysiska miljön, liksom statis tik och andra un-
der lag uppdelade på kön, ålder, bakgrund med mera. 
Hälsa och välfärd i vid bemär kel se ska upp märksam-
mas. Användning av sociala konse kvens ana lys er 
(SKA) och barn kon se kvens ana lys er (BKA) bör över vä-
gas vid all planering7 och inför beslut om inves te ring-
ar i fysisk miljö, om det inte är uppenbart onö digt. Se 

6 Enligt plan och bygg lagen kapitel 9 § 6.
7 Till exempel när planprogram, detalj planer, cykel planer och andra planer 
och program tas fram.
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ka pi tel 4.1 Människor och livs mil jö, 8.4 So ciala risker 
och 10.5 Sociala konsek vens er.

Dialog och delaktighet. Samhällsbyggande ska möj lig-
göra för alla människor att få vara delaktiga i och på-
verka de frågor man känner sig berörd av, inte minst 
barn och unga. Alla män niskors röster är viktiga men 
grupper som inte själv mant gör sig hörda kan sär skilt 
behöva upp märk sam mas vid planering och byg gande. 
Se ka pi tel 4.1 Människor och livs mil jö, 8.4 So ciala 
risker och 10.5 So cia la konsek vens er.

Mötesplatser, trygghet och identitet. Människors be-
hov av trygga offentliga miljöer med hög kvalitet bör 
upp märk sam mas vid planering och byggande, liksom 
be hov et av till gängliga och mång sidiga mötes platser 
där spontana och planerade mö ten och akti vi teter 
kan äga rum. Bygg om möjligt bort barriärer och län-
ka sam man oli ka delar av tät orterna med varandra, 
och ar be ta med att utveckla den lokala stoltheten och 
iden ti tet en. Se ka pi tel 4.1 Människor och livs mil jö, 8.4 
So cia la risker och 10.5 So cia la kon sek vens er.

Människors olika behov. Planering och byggande ska 
verka för allas lika möjligheter och ta hänsyn till att 
människor är olika och har olika behov. Använd barn- 
och jämställdhetsperspektiv i planeringen och ana ly-
sera olika gruppers behov och önskemål vid ställ nings-
tagande i samband med till exempel program och de-
talj planer. Be byggelse ska i möj li gaste mån funk tions-
blandas och sammanlänkas på ett bra sätt med om-
gi van de be byg gelse och platser för möten och re krea-
tion. Se vida re ka pi tel 4.1 Människor och livs miljö, 
8.4 So cia la risker och 10.5 So ciala kon sek vens er.

Fysisk tillgänglighet. Bebyggelse och bebyggelsemiljö 
ska utformas med god tillgänglighet. Kraven på fysisk 
till gäng lig het till bygg nader, anlägg ningar, tomtmark 
och offentliga platser regleras i plan- och bygglagen. 
Gator, torg och parker ska ut for mas så att tillgängl ig-
heten, trygg heten och säker heten är god. Markbelägg-
ning, väghållning och skyltning bör utformas så att 
fram kom ligheten underlättas. Se ka pi tel 4.1 Människ-
or och livs miljö, 8.4 So ciala risker och 10.5 Socia la 
kon sek vens er.

Grönområden. Tillgång till grön- och rekrea tions om-
råden av god kvalitet i bostädernas närhet bör säkras 
vid pla ne ring och utbyggnad av nya områden. Värde-
fulla grön om rå den bör behållas och utvecklas, och 
bort tag na vär den kompenseras så att kvaliteterna be-
hålls. Mång funk tionella ytor som bidrar till olika eko-
sys tem tjänst er bör uppmärksammas och utvecklas. Ny 
be byggelse som bryter sammanhängande gröna stråk 
bör i möjligaste mån und vikas. Se kapi tel 7.3 Grön-
struk tur och rekrea tion.

Centrumområden är primära områden för shopping, 
dag ligvaruhandel och annan service i Hyltebruk, To-
rup och Unnaryd. I cent rum områdena ska småskalig 
handels- och service verk sam het som inte är störande 
för omgivningen priori teras. All utveckling av handel 
och service i centrumområdena är positiv, och nya 
små skaliga verk samheter som inte är störande för om-

giv ningen ska i första hand lokaliseras hit. Åtgärder 
för att utveckla gatu- och torg miljöer är priorite rade. 
Nya ytor för shopping, service och be söks intensiva 
verk samheter bör i första hand till kom ma genom för-
tät ning av centrumområdet. Bygg nad er, verk samheter 
eller anläggningar som kan för hindra före slagen tät 
cent rum utveckling bör inte tillå tas inom eller i an slut-
ning till områdena. Se kapitel 5.2 Handel och service.

Riktlinjer för specifika områden
Områdesanvändning

  UTREDNINGSOMRÅDE BOSTÄDER OCH 
            BLANDAD BEBYGGELSE 

Utredningsområden för bostäder och blandad bebyg-
gel se är framtida områden för bostäder med inslag 
av grönytor, vägar, verksamheter, handel, service och 
and ra anläggningar som inte är stö ran de för om giv-
ning en eller medför stora trafik mängder, se kapi tel 
4.3 Bo stadsutveckling. Områdena bör tas i anspråk 
först med den del som lig ger bäst till i förhållande till 
kollektivtrafik och ser vi ce. De ska användas yteffek-
tivt, andelen hård gjorda ytor minimeras, dagvatten 
om händertas lokalt och till gång till goda grön- och 
rek rea tions kvaliteter nära bo städer säkras. Ny be byg-
gelse prövas med de taljplan. Ingen ny bebyggelse som 
kan antas för hindra fram tida mark an vänd ning bör 
tillåtas inom eller i direkt anslutning till om rå dena. 

  BOSTÄDER OCH BLANDAD BEBYGGELSE
            BEFINTLIG

Bostäder och blandad bebyggelse är områden för bo-
städer med inslag av verksamheter och service med 
liten eller ingen omgivnings på ver kan. Om rådena bör 
om möjligt förtätas genom kompletterande be byg-
gelse, se kapi tel 4.3 Bostadsutveckling. För den be fint-
liga bebyggelsen gäller att för ändrad mark an vänd ning 
i de flesta fall ska föregås av pröv ning i detaljplan8. 

  LIS 132 LANDSBYGDSUTVECKLING
            I STRANDNÄRA LÄGE

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är områden där tillkomst av bostäder och/eller verk-
sam heter kan dispensprövas. För att lättna der i strand-
skyddet ska kunna medges krävs att strand skyddets 
syften fortsatt är tillgodosedda, till exempel ska all-
män hetens tillträde till stranden säkerställas. Fortsatt 
utredning i samband med planläggning eller med loka-
li se ringsprövning i förhandsbesked eller bygglov kan 
visa att det är olämpligt att be bygga delar av ett LIS-
område. Utformning och place ring av be byg  gelsen 
bör utgå från respektive områdes specifika karaktär 
och fornlämningsmiljö för LIS-om rå den som ligger i 
områ den med höga kultur miljö värden. Ny bebyggelse 
bör i första hand anslutas till kom mu nal vatten- och 
avloppsanläggning, i andra hand till annan form av 
gemen sam anläggning. Inventering av natur värden 
bör utföras i ett tidigt skede i detalj plane processen så 

8 Undantag, se plan och bygglagen kapitel 9 § 31c.
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att bebyggelsen kan anpassas till be fintliga värden. 
Hänsyn ska också tas till vatten skydds områden och 
andra allmänna intressen i enlig het med avvägning-
arna i översiktsplanen liksom om rå des beskriv ningar 
för LIS 1-23 i LIS-planen9 eller för LIS 24-32 i kapitel 
4.2. Fördjupade utredningar kan komma att krävas. 
Byggnation i LIS-områden får inte orsaka grum ling 
och/eller utsläpp av föroreningar till vatten dragen. Se 
kapitel 4.2 Attrak tivt boende.

  UTREDNINGSOMRÅDE STÖRANDE
            VERKSAMHETER

Utredningsområden för störande verksamheter är om-
råden avsedda för verk sam heter med om giv nings på-
ver kan. Områ den som ock så är Ut red nings område för 
volym han del ska i första hand pri oriteras för vo lym-
handel, se riktlinje Utred ningsområde vo lym han del 
nedan. Verk samheter som endast har liten om giv nings-
på ver kan och är möjlig att lokalisera i närheten av bo-
städ er ska i första hand lokaliseras till så dana lägen. 
Om rå dena bör an vändas med hög yteffek tivitet, an del-
en hård gjorda ytor mini meras och dag vat ten för drö-
jas och om hän der tas på lämpligt sätt. Ut red nings om-
rå dena behöver studeras vidare och preciseras i fort-
satt planarbete, bland annat frågan om utbygg nad av 
infra struktur. På gående mark använd ning gäller tills 
vida re. Ingen ny bebyg gelse eller nya an lägg ningar 
som kan antas för hindra före sla gen fram tida mark an-
vänd ning bör tillåtas inom eller i an slut ning till om rå-
de na. Skydds av stånd kan be höva över vägas. Se kapitel 
5.1 Verk sam hets utveck ling.

  VERKSAMHETSOMRÅDE BEFINTLIGT

Befintliga verksamhetsområden är områden där verk-
sam heter med omgiv nings på ver kan får tillkomma. 
Verk samheter som har liten om giv ningspåverkan och 
är möjlig att lokalisera inom eller i närheten av bo-
städer ska i första hand lokaliseras till centrum områ-
den eller områden för bostäder och blandad bebyg-
gelse. Områdena bör användas med hög yt effek tivitet, 
an delen hård gjorda ytor minimeras och dag vat ten för-
drö jas och omhändertas på lämpligt sätt. Fast lagda 
skydds avstånd ska beaktas. Se kapitel 5.1 Verk sam-
hets utveckling.

  UTREDNINGSOMRÅDE VOLYMHANDEL 

Utredningsområden för volymhandel är om rå den för 
sällanköpsvaruhandel av skrym man de varor eller en 
kombination av shopping och skrym mande va ror. De 
ligger i halvexterna lägen vid in fart er från väg 26 till 
Torup och Hyltebruk som ock så går att för sör ja med 
cykel och kollektivtrafik. Områdena sam man faller 
med utredningsområden för störande verk sam heter. I 
dessa områden ska i första hand pub lika verksamheter 
för volymhandel och liknande prioriteras. Se kapitel 
5.2 Handel och service.

9 Hylte kommun 2012a.

  VK 13 UTREDNINGSOMRÅDE
            TILLSTÅNDSPLIKTIG VINDKRAFT

Utredningsområden för tillståndspliktig vindkraft är 
områden där kom mun en ser positivt på prövning av 
till stånds pliktig vind kraft, och kan för vän tas tillstyrka 
vind krafts anlägg ning ar om till stånds pröv ningen i öv-
rigt visar att så är lämpligt. Se även riktlinje Olämpligt 
område för vindkraft i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led-
ning till karta 3 och ka pitel 6.1 avsnitt Vind kraft.

  UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA 
             MATERIALFÖRSÖRJNING 

Om rå de kring pågående materialtäkt som inte ligger 
i en grusförekomst inom utred nings om råde för fram-
tida vattenförsörjning, och som där ige nom är av po-
ten tiellt intresse för den lo ka la eller re gionala mate ri-
al försörjningen även i fram tiden. I övrigt se Område 
mate rial försörjning befintligt.

  MATERIALFÖRSÖRJNING BEFINTLIG

Om rå de där hän syn ska tas och skydds avstånd hållas 
till pågående materialtäkt. Åtgärder som kan för hind-
ra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mi ne ral-
resurserna får inte genom föras. Skyddsavstånd från 
materialtäkt ska tillämpas och anpassas efter lokala 
för hållanden, med utgångs punkt från ett gene rellt 
skydds avstånd på 500 meter.10 Detta område ingår 
ock så i Bedömningszon verksamhetsbuller, se kapitel 
11.4. Hän syn ska också tas till riktvärden för trafik-
buller vid byggnation i anslutning till väg för material-
trans porter. Se kapi tel 6.2 avsnitt Material försörjning.

  UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA DEPONI

Alternativa om råden för en eventuell framtida deponi 
av avfall från enskilda verk sam heter i kommunen. Om 
behov uppstår får fortsatt utredning avgöra vilken pla-
cering som är lämpligast. Se kapitel 6.3 Tek nisk för-
sörj ning. 

  DEPONI BEFINTLIG

Område för aktiv deponi. Inom ett område på 500 
meter från område för de poni bör grävning, schakt-
ning och grund vatten uttag und vikas, enligt an lägg -
ning ens kon cession. Träd av verk ning i deponins när-
område får inte ske utan läns sty rel sens med givan de. 
Ny bebyg gelse bör inte till komma när mare deponi-
området än 500 meter. Se kapitel 6.3 Tek nisk för sörj-
ning. För ned lagd de poni, se även riktlinje Nedlagd 
deponi i kapitel 11.4 Hänsyn - väg led ning till karta 3 
och kapitel 8.2 Miljö risker.

  AVFALLSHANTERING BEFINTLIG 

Befintlig avfallshantering är ett om råde som an vänds 
som återvin ningscentral för mellanlagring av farligt 

10 Boverket 2004a.
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avfall eller som miljöstation för sortering av avfall. 
Inom 200 meter från anlägg ningar som mellan lagrar 
farligt avfall (återvinnings central) och 50 meter från 
miljö station, ska buller påverkan från materialhante-
ring och trans porter upp märk sammas. Dessa områden 
ingår också i Bedömningszon verksamhetsbuller, se 
kapitel 11.4. Hänsyn - väg ledning till karta 3. Hur 
stor bul ler påverkan blir beror på för ut sättning arna på 
platsen. Om buller skydd i form av plank eller vegeta-
tion an vänds och bullerutredning visar att så är lämp-
ligt, kan avståndet till bostäder och annan buller-
känslig verk samhet minskas. Se kapitel 6.3 Tek nisk 
för sörj ning. 

Transportsystem

  NATIONELLT PRIORITERAD VÄG

Nationellt prioriterade vägar är vägar som är viktiga 
för natio nell och regional tillgänglighet. Vägarna 26 
och 150 ingår i det nationellt prioriterade vägnätet, se 
kapitel 3.1 avsnitt Bilresor. Se även riktlinje G2/Be-
byggelsefritt område väg och Bedömningszon farligt 
gods i kapitel 11.4 Hänsyn - väg ledning till karta 3. 

  LOKALT PRIORITERAD VÄG GODS OCH 
            PERSONTRAFIK 

Lokalt prioriterade vägar för gods- och persontrafik är 
vägar som är av väsentligt allmänt intresse för den lo-
kala tillgänglighet en för godstransporter och för per-
sonresor. I det prioriterade vägnätet är det särskilt vik-
tigt att vägarna håller hög standard med avse ende på 
framkomlighet och trafiksäkerhet för olika trafikslag. 
Då dessa vägar är prioriterade för både gods- och per-
sontrafik kan åtgärder behöva göras för att öka fram-
komlighet och trafiksäkerhet, liksom prioriteringar 
mellan trafikslag. Kollektivtrafik och godstransporter 
har här högst prioritet. Se kapitel 3.1 avsnitt Gods-
transporter, riktlinje G2/Bebyggelsefritt område väg 
och Bedömningszon farligt gods i kapitel 11.4 Hänsyn 
- vägledning till karta 3. 

  LOKALT PRIORITERAD VÄG 
            PERSONTRAFIK

Lokalt prioriterade vägar för persontrafik är vägar 
som är av väsentligt allmänt intresse för den lokala 
tillgängligheten för personresor. I det prioriterade väg-
nätet är det särskilt viktigt att vägarna håller hög stan-
dard med avseende på framkomlighet och trafiksäker-
het för olika trafikslag. Se kapitel 3.1 avsnitt Bilresor. 
Se även riktlinje G2/Bebyggelsefritt område väg. 

  LOKALT PRIORITERAD JÄRNVÄG 
            PERSONTRAFIK

Järnvägen är av väsentligt allmänt intresse för den lo-
kala tillgängligheten för personresor framför allt för 
längre resor. Gemensamma satsningar bör göras för 

att föra över persontrafik till banan, öka resandeun-
derlag och höja banstandard. Se kapitel 3.1 avsnitt 
Tågtrafik. Se även riktlinje G2/Bebyggelsefritt områ-
de järnväg. 

  UTREDNINGSOMRÅDE KOMMUNIKATION

Utredningsområden för kommunikation är områden 
som reserverats för större infrastruktur anläggningar. 
Det gäller Förbifart Torup etapp 1 och 2 som är en 
prioriterad infrastruktursatsning inom planperioden, 
se kapitel 2.1 av snitt Stör re åt gärder och 3.1 avsnitt 
Godstransporter. Inom eller i an slutning till utred-
nings område får åtgärder inte vidtas som kan begrän-
sa tillkomsten av anläggningarna eller äventyra dess 
framtida funktion. Förbifart Torup redo visas också 
som Infrastruktursatsning, se kapitel 11.4 Hänsyn - 
vägledning till karta 3.

  HUVUDLINJE KOLLEKTIVTRAFIK

Förslag på befintliga och framtida huvudlinjer för 
kollektivtrafik som föreslås i utvecklingsstrategin, se 
figur 2:3 och kapitel 2.1 avsnitt Transportsamband 
och Större åtgärder. Se även riktlinjer Kollektivtrafik-
satsning och Kollektivtrafikomläggning i kapitel 11.2 
Vägledning till karta 1. För alla kollektivtrafiklinjer 
gäller att planering och byggande ska stödja lokalise-
ring av bostäder, verksamheter och service som för-
stärker resandeunderlagen och tillgång till kollektiv-
trafik. Vidare ska trafiksäkerhet och framkomlighet 
prioriteras i form av exempelvis gena vägar för kollek-
tivtrafiken i centrala delar av berörda tätorter. Se kapi-
tel 3.1 avsnitt Kollektivresor. 

  ÖVRIG LINJE KOLLEKTIVTRAFIK

Förslag på övriga befintliga och framtida linjer för 
kollektivtrafik är linjer med kompletteringstrafik som 
föreslås i utvecklingsstrategin, se kapitel 2.1 avsnitt 
Större åtgärder och riktlinje Kollektivtrafiksatsning i 
kapitel 11.2 Vägledning till karta 1. För alla kollektiv-
trafiklinjer gäller att planering och byggande ska stöd-
ja lokalisering av bostäder, verksamheter och service 
som förstärker resandeunderlagen och tillgång till kol-
lektivtrafik. Vidare ska trafiksäkerhet och framkom-
lighet prioriteras i form av exempelvis gena vägar för 
kollektivtrafiken i centrala delar av berörda tätorter. 
Se kapitel 3.1 avsnitt Kollektivresor.  

  UTREDNINGSOMRÅDE HUVUDCYKELLED 

Huvudcykelleder är planerade cykelleder för snabb 
cykeltrafik mellan kommunens tätorter, och till viktiga 
bytespunkter i stråkens noder. Vid planering och byg-
gande ska hänsyn tas till framkomlighet och trafik-
säkerhet på huvudcykellederna, bland annat ska nya 
utfarter i möjligaste mån undvikas. Se kapitel 3.1 av-
snitt Gång- och cykelresor.
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Figur 11:3. Till kapitel 11.4 hör Karta 3 – Hänsyn som indelats i två kartor, dels Karta 3A ovan, dels karta 3B till höger, här i förminskad skala. 
De fullskaliga kartorna finns som bilaga sist i översiktspanen och i en webbkarta. Karta: 20191024, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.

utvecklas. I de fall kommunens mark innehåller sär-
skilt värdefull natur bör bildande av kommunala 
naturreservat över vägas. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och 
friluftsliv

Miljökvalitetsnormer. Gällande miljökvalitetsnormer 
ska be aktas vid all samhällsplanering, så att de inte 
över skrids. För närvarande finns miljö kva li tets normer 
för utom hus luft, för bul ler, för vatten samt för fisk- 
och mussel vat ten. Se ka pi tel 5.4 avsnitt Vattenbruk 
och fiske, 6.2 avsnitt Vatten för sörj ning, 8.1 avsnitt 
Luft en och 10.2 avsnitt Miljö kva litets normer. 

Strandskyddsområde. Sjöar och vattendrag omfattas 
av bestämmelser om strandskydd, vilket omfattar vat-
ten- och land om rå den enligt av länsstyrelsen särskilt 
beslutade av gr änsni ngar, se karta i fi gur 4:7. För dis-
pens krävs särskilda skäl enligt miljö balken2. Se kapi-
tel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv, 4.2 avsnitt Lands-
bygds ut veck ling i strandnära läge och 9.1 Riks intres-
sen.  

2 Kapitel 7 § 18 cd.

11.4 Hänsyn - vägledning 
till karta 3
Generella riktlinjer

  G4 NATUR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN 

Naturmiljö. För all byggnation och andra åtgärder 
gäller hänsynsreglerna i miljöbalken1, det vill säga att 
alla som be dri ver verksamhet eller gör åt gärd er ska 
förebygga, hindra eller motverka att verk samheten el-
ler åtgärden medför skada eller olä gen het för miljön. 
Lokali se ring ska väljas med hänsyn till att ända målet 
ska kunna upp nås med minsta intrång och olägenhet 
för miljön. Hänsyn bör särskilt tas till land skapets våt-
marker så att omfattning och betingelser för dessa 
inte försämras. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och frilufts-
liv, och riktlinjer Ekologiskt särskilt känsligt område, 
Utredningsområde särskilt värdefull naturmiljö, Riks-
intresse naturvård, Riksintresse Natura 2000, Riksin-
tresse skyddade vattendrag, Naturreservat, Naturmin-
ne och Djurskyddsområde nedan. 

Kommunal mark. Skogs- och naturmark som kom-
munen äger ska skötas och underhållas så att värden 
för rekreation och biologisk mångfald bevaras och 

1 Kapitel 2.
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Fornlämning. Fasta fornlämningar får inte förändras, 
skadas eller bort föras utan till stånd från läns styrel-
sen5. Detta gäller även fornlämningar som påträffas 
men ännu inte är kända. I sam band med att för änd-
ring ar av mark användningen pla neras kan arkeologisk 
utredning komma att krävas. Forn läm ningar bör be-
aktas i tidiga skeden av plane ring och byg gan de. Den 
som avser att upp föra en bygg nad eller en an läggning 
eller genom föra ett annat arbetsföretag bör där för 
alltid i god tid kontakta läns styrelsen för att hämta in-
formation om even tuel la forn läm ningar. Läns styrelsen 
beslutar om vilka under sök nings åt gärd er som behöver 
göras, samt om skydds av stånd runt och eventuellt 
borttagande av forn läm ning ar. Forn läm ningar i vatten 
är skyddade på sam ma sätt som på land. Re gister över 
samtliga kända forn läm ning ar finns i Riksantikvarie-
ämbetets forn min nes regis ter. Se ka pi tel 7.1 Kultur-
miljö. 

Byggnadsminne. Särskilt värdefulla byggnader, bygg-
nads miljöer, parker eller trädgårdar kan skyddas som 
byggnadsminne. Bygg nads minnen får inte ändras el ler 
byggas om utan läns styrelsens tillstånd och ska under-
hållas och vår das enligt sär skilda skötsel före skrifter. 
För teck ning över samtliga byggnads min nen finns i 
riks antik va rie ämbetets bebyggelse register. Se ka pi tel 
7.1 Kul tur miljö. 

5 Enligt kapitel 2 i kulturmiljö lagen.

Landskapsvärden. Hänsyn ska tas till om givande land-
skap vid lokalisering och utformning av nya bygg nad-
er och anläggningar, både inne i ort erna och på lands-
bygden. Olika land skap har olika tålighet för för änd-
ringar beroende på skala och kom plexitet, på be fint li-
ga värden och på hur be byg gelsen ser ut idag, se ka pi-
tel 7.2 Land skaps värden.

Varsamhet. För all bebyggelse gäller var sam hets be-
stäm melserna i plan- och bygglagen3, det vill säga att 
änd ring av bygg nad ska utföras varsamt så att bygg-
nad  ens karak tärs drag beaktas och dess kulturvärden 
tas till vara, ett ansvar som delas såväl av enskilda 
som av myn dig het er. Med kulturvärden avses bebyg-
gel sens karak tärs drag, jäm te byggnadstekniska, histo-
riska, kul tur histo ris ka, miljömässiga och konstnärliga 
värden. Se ka pi tel 7.1 Kulturmiljö.

Förvanskningsförbud. För sär skilt vär de ful la bygg-
nad er gäller förbud mot för vansk ning ar4. Till sådana 
byggnader hör i allmänhet byggnader som iden tifierats 
i den halländska bebyg gel se inventeringen som klass A 
eller B. Sär skilt värdefulla bygg nader bör förses med 
relevant skydd vid detalj plane läggning. Se kapitel 7.1 
Kulturmiljö, och riktlinjer Riksintresse för kulturmiljö, 
och Områ de med sär skilt värde full kulturmiljö.

3 Kapitel 8 § 17.
4 En ligt plan och bygglagen kapitel 8 § 13.

Figur 11:4. Till kapitel 11.4 hör Karta 3 – Hänsyn som indelats i två kartor, dels Karta 3A till vänster, dels karta 3B ovan, här i förminskad skala. 
De fullskaliga kartorna finns som bilaga sist i översiktspanen och i en webbkarta. Karta: 20191111, Rickard Linder/Pernilla Jacobsson.
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Kyrkligt kultur min ne ska vårdas och un der hållas så 
att dess kultur his to ris ka värde inte mins kas och ut se-
ende och karak tär inte för vans kas. Kyrko bygg nader, 
kyrkotomter och begravningsplatser uppförda före 
1940 är skyddade som kyrkliga kultur minnen och får 
inte ändras utan tillstånd från läns sty rel sen. Det sam-
ma gäller även för vissa särskilt ut pe kade kyr kor och 
be grav ningsplatser uppförda efter 1940. Till stånds-
plikt en omfattar även kyrkornas inte riör er och kyrk li-
ga inventarier. Se ka pi tel 7.1 Kultur miljö. 

  G5 AREELLA NÄRINGAR

Skogsmark. Om råde med skogsmark är skog som an-
vänds för pro duk tion av rå varor till trä, papper, ener gi 
och andra biobaserade pro dukt er och/eller har andra 
värden. Ny be byggelse och nya an lägg ningar ska und-
vi kas på skogsmark med höga natur-, kultur- och fri-
lufts värden, liksom åt gärd er som påtag ligt kan försvå-
ra ett rationellt skogs bruk. Vid pröv ning av ny bebyg-
gelse på skogs mark ska na tur- och re krea tions vär den 
be aktas, se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv, lik-
som möjlighet till rationell skogsskötsel. Om ny sam-
man hållen be byg gelse eller andra åt gärder över vägs på 
skogs  mark, ska av väg ning en mot alter na tiva loka li se-
ring ar ske, och ex ploate ring ens på ver kan på skogliga 
natur värden eller möjligheten att bedriva ett rationellt 
skogs bruk redo visas i de detalj planer där detta kan bli 
aktuellt. Se ka pi tel 5.4 Areella näringar. 

  G6 VATTENHANTERING

Vattenkvalitet. Utsläpp, avlopp eller dagvatten avrin-
ning till följd av ny bebyggelse och andra åtgärder får 
aldrig påverka vattenstatusen negativt i någon sjö, vat-
ten drag eller grundvattenförekomst. Se även kapitel 
8.5 avsnitt Vatten för sörjning. 

Enskilda VAanläggningar. Utsläpp av avloppsvatten 
räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 
Hu vudregeln är därför att tillkommande bebyg gelse 
ansluts till kommunal vatten- och avlopps an läggning. 
I de fall lokaliseringsprövning i ett område där kom-
munalt VA saknas mynnar ut i ett posi tivt för hands-
besked, ska enskild vatten- och av lopps an lägg ning 
utföras efter an visningar i beslut från sam bygg nads-
nämnd en. Se kapitel 6.3 Teknisk för sörj ning och 8.1 
Miljö risker.

Dagvattenhantering. Dagvatten tas om hand lokalt 
och fördröjs på den egna fastig heten genom infiltra-
tion, stenkista och/eller annan lämplig lösning. Brädd-
avlopp ska anordnas för att säkerställa att egna och 
an gräns ande fastigheter inte skadas av dag vatten. 
Efter som dag vatten kan ge upphov till över sväm ningar 
ska dag vat tenutredning alltid tas fram, och hantering 
och ans var redovisas tydligt vid detalj planering och 
bygg lovs prövning, om detta inte är uppen bart onö-
digt. Se kapi tel 6.3 avsnitt Dag vatten och 8.2 Kli mat-
risker. 

Hårdgjorda ytor. Andelen hårdgjord yta ska begränsas 
för att underlätta för nederbörd att infiltrera marken 

och förebygga översvämning och förorenings sprid-
ning. Med hårdgjord yta avses den samlade ytan tak, 
kör yta, parkering eller gårdsyta som inte släpper ige-
nom vatten. Istället för tät asfalt kan olika typer av 
vatten genomsläpplig beläggning väljas, till exempel 
grus, hålsten, marksten med genom släppliga fogar, 
genom släpp lig asfalt och genom släpp lig betong. Andel 
ge nom släpplig markyta samt krav på marklov för åt-
gärd er som försämrar mark ens ge nom släpplighet bör 
vidare regleras i detaljplan. 

  G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Djurhållning. Vid planering och prövning av bygglov 
ska avstånd mellan bostadsbebyggelse och djur an lägg-
ningar användas enligt Boverkets riktlinjer eller mot-
sva rande. Se ka pi tel 8.1 Miljörisker.

Buller och vibrationer från väg och järnväg. Som hu-
vud regel gäller att en god ljudmiljö ska eftersträvas 
och att gällande rikt värden för buller och vibrationer 
inte får överskridas vid ut byggnad av bostäder och 
andra bullerkänsliga miljöer. I vissa fall kan det dock 
vara moti ve rat att använ da avstegs regler. Detta gäller 
främst i hållplatsnära lägen längs huvud linje för kol-
lek tiv trafik. Med håll plats nära läge avses områden 
inom cirka 300 meter fågel väg en eller 400 meter gång-
vägen. I första hand ska andra åt gärd er vidtas för att 
nå så låga bul ler ni våer som möj ligt, och avsteg endast 
prö vas i un dan tags fall. Eventuella avsteg ska tydligt 
moti ve ras, och plan be stämmelse om bullerdämpning 
och/eller kom pen sa tions åtgärder föras in i detaljplan. 
Vid be hov bör bul ler- och vibrationsmätningar göras 
vid bygg lovs pröv ning och detaljplanering. Se kapitel 
8.1 Miljö risker, 8.3 Tek niska olycks risker och 3.1 Res-
or och trans porter. Se även riktlinjer Be döm nings zon 
trafikbuller och Be döm nings zon farligt gods nedan 
och G2/Be byg gelse fritt avstånd väg i kapitel 11.2. 

Övrigt buller. Högsta tillåtna bullernivåer från indust-
ri anläggningar, materialtäkter och andra bullrande 
verk sam heter är reglerade i miljötillstånd för res pek ti-
ve verk sam het. Vilka restriktioner och skydds avstånd 
som krävs utreds i samband med planläggning eller 
bygg lovs pröv ning i anslutning till bullrande verk sam-
het er. 

Luftkvalitet. Som huvudregel ska gällande miljö kva-
litetsnormer för luft följas vid all planering och pröv-
ning av ny bebyggelse, se ka pi tel 8.1 Miljörisker. 

Radon. Markradonförhållanden bör uppmärksammas 
i planläggning och bygglovsprövning av bostä der och 
byggnader där människor vistas varaktigt. För att ute-
sluta radonproblem vid nybyggnation bör mät ningar 
alltid göras. De rikt- och gränsvärden som finns för 
ra don ska iakttas vid val av åtgärder (radon säkert/
radon skyddat utförande). För riktvärden, se strål-
skydds förordningen6. Se även ka pi tel 8.1 Mil jö risker. 

UVstrålning. För att minska exponeringen av skadlig 
UV-strålning bör möjlighet till skugga beaktas vid pla-

6 SFS 2018:506.
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ner ing och byggande, framför allt i offentliga miljöer. 
Träd och parker bidrar lokalt till jämnare tempe ratur, 
ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd. Även till 
exempel skärmtak och pergolor skyddar mot UV- strål-
ning. Se ka pi tel 8.1 Mil jö risker.

Förorenat område kan finnas i anslutning till aktiv 
eller nedlagd industriell verksamhet. Länsstyrelsen och 
kommunen kartlägger kontinuerligt områden med för-
orenad mark. Byggnadsåtgärder på förorenad mark 
kräver olika avhjälpande åtgärder. Vid lämplig hets-
bedömning i samband med planering och lov giv ning 
samråds behovet av utredningar och avhjälp an de åt-
gärd er med tillsynsmyndigheten. Se ka pi tel 8.1 Miljö-
risker. 

Instängt område. Lågpunkter i landskapet som är in-
stängda får inte be byg gas på befintlig marknivå utan 
åtgärder för att avvärja den förhöjda över sväm nings-
risken. Marknivån på dessa plats er bör anpas sas så 
att ytavrinning kan ske från pla nerade byggnader oav-
sett kapacitet hos VA-led nings nätet eller infiltra tions-
förmågan på platsen. Fär digt golv bör i första hand 
höjd sättas till minst 0,5 me ter över mark nivån för för-
bin delsepunkten till den all män na dag vatten an lägg-
ning en eller, om sådan inte finns, till den all män na 
spill vat tenledningen. Exploa te ringen får inte skapa 
nya instängda områden eller för ändrade flöden som 
kan leda till skador på befintlig bebyggelse och infra-
struk tur. Se kapitel 8.2 avsnitt Kraftig nederbörd.

Värmeböljor. Vid planläggning och prövning av bygg-
lov bör åtgärder för att mildra effekterna av värme böl-
jor uppmärksammas, till exempel behovet av skug gan-
de träd vid bebyggelse och på offentliga platser, och 
möj lighet till kylning av byggnader genom avskär man-
de mar kiser, och installation av klimat anlägg ning ar i 
käns liga miljöer, till exempel äldreboenden och vård-
cent raler. Se ka pi tel 8.2 Klimatrisker.

Bedömningszon järnväg där påverkan i sam band med 
olyckor och från buller, vibra tioner, elsäker het, el ekt-
ro magnetiska fält, luft för ore ningar och olycks händel-
ser ska upp märk sammas. På järnvägarna i Hylte kom-
mun transporteras i normalfall inte far ligt gods. Gene-
rellt re kom menderas ett minsta avstånd på 30 meter 
från järn väg ens spårmitt7. Det ger ut rym me för under-
hålls åtgärder och even tuella rädd nings insatser om det 
skulle ske en olycka. Det med ger också en kom plet-
te ring av risk reducerande åtgärder vid en för ändrad 
risk situa tion. Avstånd mellan järnväg och ny bo stads-
be byg gelse bör vara minst 50 meter. Buller och andra 
stör nings risker kan dock behö vas på betydligt större 
avstånd, varför ett utred nings avstånd från järn väg 
om 150 meter rekom men deras8. Inom be döm nings-
zonen behö ver lämpliga risk av stånd och even tu el la be-
hov av skydds åtgärder utredas vidare vid plan lägg ning 
och bygglovs pröv ning av ny bebyggelse. Se ka pi tel 3.1 
Resor och transporter och 8.3 Tek nis ka olycks risker. 
Se även riktlinjer G7/Buller och vibra tion er från väg 
och järnväg och G7/El säker het järn väg.

7 Trafikverket 2010c. 
8 Länsstyrelserna Skåne, Stockholms och Västra Göta lands län, 2006a.

Höga objekt. Hela landets yta är av riksintresse för 
total försvarets mili tära del. Samråd ska därför ske 
med För svars makten för alla objekt som är högre än 
20 meter utan för, och högre än 45 me ter inom sam-
man hål len be byggelse. Se även riktlinje Riksintresse 
kom munikationer Luftfart och Riksintresse total för-
svar Luftrum nedan. 

Bebyggelse nära elanläggningar. För att minimera 
risken för person- och sakskada i närheten till el an-
lägg ningar ska föreskrifter och andra anvisningar eller 
rekommendationer kopplat till anläggningen och det 
elektromagnetiska falt som alstras följas. El säker hets-
verk ets föreskrifter9 reglerar bland annat bygg na tion 
och vissa typer av verk samheter på upp till 100 meters 
avstånd från kraft ledningar. Samråd ska ske med el-
näts ägare vid byggande, ändrad markanvändning eller 
annan exploatering i närheten av elanläggning. Ett 
visst säkerhetsavstånd ska hållas mellan vind kraft verk 
och kraftledningar. För att upp rätt hålla en god flyg-
säker het vid besikt ningar rekom men derar Transport-
styrel sen att vind kraft verk och master med stag med 
en total höjd lägre än 50 meter placeras minst 100 
meter från kraft led ning. Vind kraft verk och master 
med stag med en total höjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraft led ning. Avståndet beräknas 
med utgångs punkt från kraft verks rotorns periferi till 
kraft led ning ens när maste faslina/del. För verk med en 
rotor diameter på 100 meter eller mer bör avståndet 
mellan torn och ledning vara större än 250 meter.10 Se 
kapitel 6.3 Teknisk försörjning och 8.2 Mil jö risker. Se 
även Bedömningszon kraftledning nedan.

Riktlinjer för specifika områden
Natur- och kulturmiljövärden

  KM 136 SÄRSKILT VÄRDEFULL
            KULTURMILJÖ

Område med särskilt värdefull kulturmiljö som iden-
tifierats i kommunens kulturmiljöprogram11. Vid för-
ändringar inom kulturmiljöområde ska bebyggelsens 
och landskapets särskilda kulturvärden som identifie-
ras i kulturmiljöprogrammet beaktas vid planering, 
bygglovgivning och andra kommunala beslut. Kultur-
miljöprogrammet fungerar som kunskapsunderlag vid 
handläggning av sådana ärenden. Särskilda kulturvär-
den kan säkerställas med planbestämmelser i detalj-
plan. Se kapitel 7.1 Kulturmiljö och riktlinjer G4/Var-
samhet och G4/Förvanskningsförbud.

  RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD 

Inom område som är av riksintresse för kulturmiljö-
vården får inga åtgärder genomföras som innebär att 
värdena påtagligt skadas. Särskild hänsyn ska tas till 
områdenas värden i samband med bygglov, planlägg-
ning och andra prövningsärenden, vilket företrädesvis 
i dialog med länsstyrelsen. Vid behov ska för djupade 

9   ELSÄKFS 2008:1, se Elsäkerhetsverket 2008.
10 Se yttrande från Svenska kraftnät i Hylte kommun 2019c.
11 Tyréns/KMV Forum 2019.
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underlag såsom till exempel miljökonsekvensbeskriv-
ning tas fram för att klarlägga hur planerade föränd-
ringar påverkar riksintresset. Se kapitel 7.1 Kultur-
miljö och 9.1 Riksintressen.

  OLÄMPLIGT OMRÅDE FÖR VINDKRAFT

Olämpligt område för vindkraft är ett område som be-
döms som olämpligt för all vindkraft, med hänsyn till 
områdets höga och känsliga landskapsvärden. Pröv-
ning av vindkraft ska ske mycket restriktivt. Bygglov-
pliktiga vindkraftsanläggningar bör inte tillåtas utan 
att utredning kan visa på anläggning ens lämplighet. 
Se även riktlinje VK 1-3 Utredningsområde tillstånds-
pliktig vindkraft i kapitel 11.3 Användning - vägled-
ning till karta 2, kapitel 6.1 avsnitt Vindkraft och 7.2 
avsnitt Landskapsvärden.

  UTREDNINGSOMRÅDE SÄRSKILT 
            VÄRDEFULL NATURMILJÖ

Utredningsområde med särskilt värdefull naturmiljö 
är naturmiljöer som identifierats som särskilt värde-
fulla i naturvårdsinventeringen12 och som fortfarande 
kan innehålla särskilda naturvärden. Vid eventuell 
byggnation eller annan exploatering ska naturvärdena 
inventeras och beaktas innan exploatering kan ske. Se 
kapitel 7.3 Naturmiljö och frilufts liv.

  RIKSINTRESSE NATURVÅRD 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset får genomföras, 
och att ny bebyggelse som påverkar områdenas värden 
negativt prövas restriktivt. Värdebeskriv ning för om-
rådena används som underlag för denna bedömning13. 
Särskild hänsyn ska tas till områdenas värden vid pla-
neringen, och vid behov ska fördjupade underlag tas 
fram. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv och 9.1 
Riksintressen.

  RIKSINTRESSE NATURA 2000 

För alla områden som är av riksintresse enligt Natu ra 
200014 gäller att åtgärder inte får vidtas som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset. Det krävs tillstånd 
av länsstyrelsen för att bedriva verksamheter eller vid-
ta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka mil-
jön i ett Natura 2000-område. Bevarandeplaner finns 
för samtliga Natura 2000-områden, vilka är tillgäng-
liga på Länsstyrelsens hemsida. Innehåll och rekom-
mendationer i bevarandeplaner ska beaktas då åt-
gärder planeras inom eller i anslutning till ett Natura 
2000-område. Verksamheter som bedrivs utanför Na-
tura 2000-området och som kan medföra betydande 
påverkan på området omfattas också av bestämmelsen 
om tillstånd. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv 
och 9.1 Riksintressen.

12 Länsstyrelsen 1974a.
13 Värdebeskrivning, Länsstyrelsen Halland 1998a och 200bg, se kartverk
tyget Skyddad natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se.
14 Enligt miljöbalken kapitel 4 § 8 och 7 § 27.

  RIKSINTRESSE SKYDDADE VATTENDRAG 

Enligt särskilda hushållningsbestämmelserna15 får vat-
tenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverled-
ning för kraftändamål inte utföras i Fylleån med till-
hörande käll- och biflöden. Se kapitel 7.3 Naturmiljö 
och friluftsliv och 9.1 Riksintressen.

  NATURRESERVAT 

I naturreservat gäller särskilda föreskrifter som är fast-
ställda av länsstyrelsen i samband med beslutet för 
respektive område. Länsstyrelsen får meddela dispens 
från vissa av föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 
För två av reservaten gäller tillträdesförbud under 
vissa perioder, se riktlinjer Djurskyddsområde. Se även 
kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  DJURSKYDDSOMRÅDE

För områden med fågelskydd gäller särskilda före-
skrifter och tillträdesförbud under vissa perioder, se 
kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  NATURMINNE

Naturminnen är särpräglade naturföremål som ska 
skyddas och vårdas särskilt, enligt samma föreskrifter 
i miljöbalken som gäller för naturreservat. I Hylte 
finns tre naturminnen som alla skyddar särskilt värde-
fulla träd. Generellt kan man säga att för de naturmin-
nen som är träd kan sly som växer runt trädet tas bort 
utan att kontakta Länsstyrelsen, men vid grävning 
eller större arbeten i närheten av trädet, beskärningar, 
eller flyttning av dött träd så ska länsstyrelsen kontak-
tas. Även ett dött träd kan fortfarande vara skyddat. 
Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGT
            OMRÅDE 

I ekologiskt känsligt område ingår nyckelbiotoper, 
naturvärdesobjekt, värdefulla ängs- och betesmarker 
samt våtmarker. Ekologiskt särskilt känsliga områden 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön. Hänsyn till värdet ska tas vid 
förhandsbesked, bygglov, marklov, avloppsfrågor, 
marksanering och andra samråd, tillsyns- och till-
ståndsärenden. Om ett område riskerar att skadas ska 
en fördjupad inventering och en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tas fram. Exploatering och bygg-
nation bör om möjligt undvikas, och endast ske om 
det finns särskilda skäl och om åtgärder vidtas för att 
kompensera skador på naturvärden. Se kapitel 7.3 
Naturmiljö och friluftsliv.

  TÄTORTSNÄRA OMRÅDE MED 
  REKREATIONSVÄRDEN

Tätortsnära områden som utöver annan markanvänd-
ning är värdefulla för vardagsrekreation och frilufts-
aktiviteter. Observera att avgränsnsingen är ungefärlig. 

15 I miljö balken ka pitel 4 § 6.
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Vid ändrad markanvändning bör alltid hänsyn tas till 
rekreationsvärdena. Ny bebyggelse bör anpassas till 
och utveckla tillgänglighet till och kvalitet på rekrea-
tionsvärdet. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  TÄTORTSNÄRA STRÅK MED 
  REKREATIONSVÄRDEN

Tätortsnära stråk som är värdefulla för vardagsrekre-
ation och friluftsaktiviteter eller kopplar samman så-
dana stråk. Observera att linjedragningen är ungefär-
lig. Stråken bör i möjligaste mån hållas öppna och 
tillgängliga för allmänheten, eller i annat fall kompen-
seras med tillgänglighet via annat likvärdigt stråk. Vid 
ändrad markanvändning bör hänsyn tas till rekrea-
tionsvärdena. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och friluftsliv.

  RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset får genomföras, 
och att ny bebyggelse påverkar områdenas värden 
negativt prövas restriktivt. Värdebeskriv ning för om-
rådena används som underlag för denna bedömning16. 
Särskild hänsyn ska tas till områdenas värden vid pla-
neringen, och vid behov ska fördjupade underlag tas 
fram. I kommunen finns riksintresse för friluftsliv 
Bolmen, vilket berör flera kommuner17 och samord-
ning kan här krävas i samband med till exempel för-
slag om exploatering och frågor gällande försörjning-
en av övernattningsmöjligheter, kommersiell service, 
parkering, infrastruktur, vatten- och avloppsförsörj-
ning med mera. Se kapitel 7.3 Naturmiljö och frilufts-
liv och 9.1 Riksintressen.

Areella näringar

  POTENTIELL JORDBRUKSMARK  

Potentiell jordbruksmark är mark med åker- eller be-
tesmark som har framtida potential för livsmedelspro-
duktion. Områdena ingår eller har ingått i Jordbruks-
verkets blockdatabas eller är på annat sätt identifiera-
de för framtida livsmedelsproduktion. Stor restrikti-
vitet ska iakttas mot ny bebyggelse och nya anlägg-
ningar på jordbruksmark, med undantag för sådana 
som har med områdenas funktion för jordbruk et att 
göra. I vissa kan jordbruksmark behöva tas i anspråk 
för väsentliga samhällsintressen, se kapitel 5.4 Areella 
näringar. Om byggande på jordbruksmark övervägs, 
ska i första hand sådan ändring av markanvändningen 
väljas som innebär att marken i senare skede åter kan 
användas för jordbruksproduktion, till exempel ge-
nom att stora hårdgjorda ytor undviks. Ny bebyggelse 
på jordbruksmark kräver motivering både till varför 
det är ett väsentligt samhällsintresse och varför alter-
nativa lösningar inte är tillfredställande, samt redovis-
ning av arealen och bedömning av påverkan. Eventuell 

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

ny bebyggelse får inte i onödan splittra jordbruks-
marken. Se kapitel 5.4 Areella näringar. 

  VATTENBRUK 

I områden som används för vattenbruk ska vatten-
brukets intressen prioriteras och dispens från strand-
skydd beviljas för anläggningar på land och i vattnet 
direkt avsedda för vattenbruk. Se kapitel 5.4 Areella 
näringar. 

  RIKSINTRESSE YRKESFISKE 

Som huvudregel gäller att inga åtgärder som kan med-
föra påtaglig skada på riksintresset får genomföras. 
Vid behov ska fördjupade underlag tas fram. Området 
berör flera kommuner18 och samordning kan krävas 
för att utveckla områdets förutsättningar och skydda 
riksintresset mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
möjligheterna att bedriva yrkesfiske. Se kapitel 7.3 
Naturmiljö och friluftsliv, 9.1 Riksintressen och 9.2 
Regionala och mellankommunala frågor.

Råvarutillgångar och samhällsviktig 
verksamhet

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER 
            VÄG OCH JÄRNVÄG

Väg 26 (Nissastigen) och Halmstad-Nässjö Järnväg, 
delen Halmstad-Hyltebruk är riksintressen för kom-
munikationer för väg respektive järnväg. I riksintresse-
na ingår influensområden inom vilka åtgärder som till 
exempel ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av 
vägens eller banans funktion. Riksintressena ska skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt kan försvåra ut-
nyttjandet av vägen eller banan. Ny bebyggelse inom 
influensområde får inte påverka nuvarande eller fram-
tida användning av anläggningen negativt. Se kapitel 
3.1 Resor och transporter och 9.1 Riksintressen.

  RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER 
            LUFTFART

Halmstads flygplats är av riksintresse för luftfarten. 
Hylte kommun be rörs i sin helhet av influensområde 
för flyghinder inom flygplatsens MSA-påverkande yta. 
Flygplatsen ska därför såsom sakägare beredas möjlig-
het att yttra sig om byggnader och anläggningar över 
20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 45 
meter inom sammanhållen bebyggelse19, vilket gäller 
såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) som tillfälliga 
(byggnadskranar etc). Likaså ska Luftfartsverket och 
Försvarsmakten såsom sakägare ges möjlighet att yttra 
sig över detaljplaner med byggnader över 20 meter. 
I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys 
ska en sådan genomföras och skickas till berörda flyg-
platser. Se kapitel 3.1 Resor och transporter, 9.1 Riks-
intressen och riktlinje G7/Höga objekt.

18 Ljungby, Gislaveds och Värnamos kommuner, se kapitel 9.1.
19 LFV definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets översikts
karta i skala 1:250 000, vilken i sin tur utgår från SCB:s tät ortsavgränsning.
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  RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR LUFTRUM

Hagshults flygbas i Värnamo är riksintresse för mili-
tärt luftrum. Hylte kommun berörs till viss del av in-
fluensområde för flyghinder inom flygbasens MSA-på-
verkande yta. Försvarsmakten ska därför höras vid 
alla plan- och lovärenden som berör byggnadsobjekt 
över 20 meter, såväl fasta (hus, master, vindkraftverk) 
som tillfälliga (byggnadskranar etcetera) inom detta 
område, se kapitel 3.1 Resor och transporter och 9.1 
Riksintressen. Inom riksintresset krävs också bygglov 
för solanläggningar, se avsnitt Solenergi i kapitel 6.1 
Energiförsörjning. Se även riktlinje Riksintresse kom-
munikationer luftfart och riktlinje G7/Höga objekt.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE

Skyddsområden finns runt befintliga eller planerade 
vattentäkter som är skyddade med föreskrifter för 
markanvändning och verksamhetsutövning. Generellt 
gäller restriktivitet mot ny bebyggelse inom primära 
och sekundära skyddszoner, och om så behövs, att åt-
gärder genomförs för att förhindra negativ påverkan 
på vattentäkten. Samhällsbyggnadsnämnden ska alltid 
kontaktas vid åtgärder inom vattenskyddsområde. Se 
kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

  VATTENSKYDDSOMRÅDE UNDER
            UTREDNING

Preliminärt avgränsade områden som är under utred-
ning som blivande vattenskyddsområde. I övrigt se 
Vattenskyddsområde.

  UTREDNINGSOMRÅDE FRAMTIDA  
            VATTENFÖRSÖRJNING 

Utredningsområden för framtida vattenförsörjning 
omfattar viktiga grundvattenreserver inklusive avrin-
ningsområden som behöver säkerställas för den fram-
tida lokala och/eller regionala dricksvattenförsörjning-
en. De kan helt eller delvis skyddas som tertiär zon i 
vattenskyddsområden. Områdena ska skyddas mot be-
byggelse eller annan verksamhet som kan försämra 
framtida generationers tillgång till dricksvatten. Inom 
dessa områden får planering och byggan de inte även-
tyra grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Vid pröv-
ning av ny bebyggelse och andra åtgärder inom ut-
redningsområde ska effekterna på vattenförekomst-
en kartläggas och eventuell påverkan förebyggas, till 
exempel genom att anpassa dagvattenhantering och 
markytebehandling med hänsyn till befintliga förhål-
landen, tidigare markanvändning och eventuella för-
oreningar. Översiktliga geotekniska- och dagvattenut-
redningar ska alltid göras vid planering och byggande 
om detta inte är uppenbart onödigt. Verksamheter el-
ler åtgärder som kan behöva särskilda försiktighets-
åtgärder är godstransporter, dagvatten och avrinning, 
rörläggning, översvämning, schaktning, kemiska be-
kämpningsmedel, grus- och sandtäkter med mera. Se 
kapitel 6.2 Vatten- och materialförsörjning.

Miljö, hälsa och säkerhet

  BEDÖMNINGSZON KRAFTLEDNING

För att minska exponeringen av magnetfält ska försik-
tighetsprincipen tillämpas vid planering och byggande 
i närheten av större kraftledningar. Inom ett utred-
nings område om 200 meter från 400 kilovoltsledning, 
100 meter från 220 kilovoltsledning och 70 meter från 
70-130 kilovoltsledning, ska högsta strålningsnivåer 
enligt gällande rekommendationer säkerställas innan 
ny bostad eller annan bebyggelse där människor vistas 
varaktigt får komma till stånd. Sådan bebyggelse bör 
inte placeras närmare än 130 meter från 400 kilovolts-
ledning, 70 meter från 220 kilovoltsledningar eller 
50 meter från 70-130 kilovoltsledning. Ur elsäker-
hetssynpunkt ska alla metalliska byggnadsdelar som 
är exponerade för kraftledningens elektromagnetiska 
fält skyddsjordas inom ett område av 20 meter från 
kraftledningens närmaste spänningssatta del. Vid 
planering av åtgärder inom 250 meter från transmis-
sionsnätsledningar och stationer, eller vid etablering 
av verksamheter som förbrukar mer än 100 MW, ska 
samråd ske med Svenska kraftnät. Se kapitel 6.3 Tek-
nisk försörjning och 8.2 Miljörisker. Se även G7/Be-
byggelse nära elanläggning.

  BEDÖMNINGSZON DEPONI

Områden med nedlagda deponier kan innehålla föro-
reningar från hushålls-, bygg- och/eller industriavfall. 
Nedbrytningen pågår under lång tid och risk för me-
tangasbildning finns. Inom bedömningszon om 500 
meter från deponi bör ingen grävning, borrning eller 
liknande åtgärder genomföras innan kontakt tagit med 
kommunens miljöenhet. Byggnader och slutna utrym-
men kan behöva säkras från inläckage från deponier-
na. Se kapitel 6.3 Teknisk försörjning och 8.1 Teknis-
ka olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON VÄGTRAFIKBULLER

Bedömningszoner runt allmänna vägar är områden 
som ligger inom 55 dBA20 dygnsekvivalent ljudnivå 
från väg, där det finns risk för störning av trafikbuller. 
Inom bedömningszon ska bullerutredning tas fram 
innan byggnation av bullerkänslig bebyggelse kan 
ske, till exempel bostäder, förskolor, vårdinrättningar 
mm. Vid etableringar inom bedömningszon ska 
kommunens miljö enheten och Trafikverket höras. Se 
kapitel 8.1 Miljörisker och figur 10.2.

  BEDÖMNINGSZON VERKSAMHETSBULLER

Bedömningszoner verksamhetsbuller är områden 
som ligger inom cirka 45 dBA21 dygnsekvivalent ljud-
nivå från potentiellt bullrande verksamhet, där det 
finns risk för störning av verksamhetsbuller. Inom 
bedömningszon ska bullerutredning tas fram innan 

20 SFS 2015:216.
21 Naturvårdsverket 2015e, Boverket 2015a.
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byggnation av bullerkänslig bebyggelse kan ske, till 
exempel bostäder, förskolor, vårdinrättningar mm. Vid 
etableringar inom bedömningszon ska miljö enheten 
höras. Se kapitel 8.1 Miljörisker och figur 10.2.

  BEDÖMNINGSZON RAS OCH SKRED

Bedömningszoner för ras och skred är områden som 
ligger inom 30 meter från kommunens större sjöar och 
vattendrag, och där förhöjd risk för ras och skred inte 
kan uteslutas. Stabiliteten längs med slänter vid sjöar 
och vattendrag kan förändras med ökad belastning i 
slänternas överkant eller vid till exempel schaktning 
vid släntfoten, och därmed medföra ökad risk för ras 
och skred. Åtgärder inom bedömningszon ska därför 
ske med försiktighet och alltid föregås av utredning 
av eventuella stabilitetsproblem innan byggnation och 
andra markåtgärder tillåts i anslutning till bedöm-
ningszonen. Se kapitel 8.2 Klimatrisker.

  BEDÖMNINGSZON ÖVERSVÄMNING

Riskområden för översvämning är områden som ligger 
inom beräknat framtida 200-årsflöde för Nissan, Ki-
lan och Färgensjöarna, och som därmed har förhöjd 
risk för översvämning till följd av höga flöden. Inom 
riskområde bör översvämningskänslig bebyggelse och 
anläggningar helt undvikas, till exempel bostäder. 
Ingen samhällsviktig verksamhet får placeras så att 
den drabbas av översvämning . Om byggnation ändå 
övervägs ska planeringen föregås av detaljerade över-
svämningskarteringar och utredning av vilka skydds-
åtgärder som eventuellt bör vidtas för att möjliggöra 
en sådan lokalisering. Dessa ska redovisas i detaljplan 
eller som underlag för lokaliseringsprövning i sam-
band med bygglov. Utformning av lokala skydds-
åtgärder ska säkerställa att de inte leder till en oaccep-
tabel risköverföring på andra områden. Behov av att 
kunna nå en lokalt skyddad anläggning under pågå-
ende översvämning behöver också beaktas. På grund 
av de inneboende osäkerheter som finns i översväm-
ningskarteringarna kan det för kritiska samhällsfunk-
tioner vara befogat att i möjligaste mån tillämpa en 
säkerhetsmarginal så att de placeras minst 0,5 meter 
över 200-årsnivån. Se kapitel 8.2 Klimatrisker.

  BEDÖMNINGSZON FARLIGT GODS 

Bedömningszoner runt transportleder för farligt gods 
där risk för mekanisk påverkan, brand och explosion 
i samband med olyckor särskilt ska uppmärksammas. 
Inom ett utredningsavstånd på 150 meter från väg-
område (bakslänt dike) vid rekommenderade trans-
portleder för farligt gods, behöver lämpliga riskav-
stånd och eventuella behov av skyddsåtgärder utredas 
vidare vid planläggning och bygglovsprövning. Vid 
etableringar inom bedömningszon ska räddnings-
tjänsten, länsstyrelsen och Trafikverket höras. Se ka-
pitel 8.3 Tekniska olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON GASLEDNING

Bedömningszon runt befintlig ledning för naturgas 
där risken för mekanisk påverkan, brand och explo-
sion särskilt ska uppmärksammas. Inom 200 meter 
på ömse sidor om gasledning och tillhörande tekniska 
an läggningar gäller särskilda skyddsföreskrifter22. 
Bebyg gelse utöver den som anges i zonklassningen får 
inte tillkomma inom detta område utan föreskrivna 
skyddsåtgärder. Utanför tätbebyggt område ska av-
ståndet mellan gasledning i mark och område med för-
väntade grävningsaktiviteter vara minst 25 meter, och 
avståndet till brand- eller explosionsfarlig industri 
minst 50 meter. Inom tätbebyggt område får avståndet 
till gasledning i mark aldrig vara kortare än 16 meter. 
Vid detaljplan och bygglov inom angivet utrednings-
området ska samråd ske med ledningsägare och ansva-
rig myndighet23. Se kapitel 6.3 Teknisk försörjning och 
8.3 Tekniska olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON DRIVMEDELSSTATION 

Bedömningszon runt drivmedelsstation, där risk för 
mekanisk påverkan, brand och explosion i samband 
med olyckor särskilt ska uppmärksammas. Inom ett 
utredningsavstånd på 100 meter från drivmedelssta-
tion, behöver lämpliga riskavstånd och eventuella be-
hov av skyddsåtgärder utredas vidare vid planläggning 
och bygglovsprövning. Vid nyetablering bör ambition-
en alltid vara att hålla 100 meter från drivmedelssta-
tionen till bostäder, daghem, skola, äldreboende, vård-
central och samlingsplatser. Vid alla etableringar inom 
bedömningszon ska räddningstjänsten höras. Se kapi-
tel 8.3 Tekniska olycksrisker.

  BEDÖMNINGSZON FARLIG VERKSAMHET  
            ENLIGT LSO 

Bedömningszon farlig verksamhet är områden om 200 
meter från anläggning som klassas som farlig verk-
samhet enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, där 
skyddsavstånd kan anges, se kapitel 8.3 Tekniska 
olycksrisker. Vid prövning i detaljplaner, förhands-
besked och bygglov inom bedömningszon ska bedöm-
ning göras av risker och eventuellt behov av skydds-
åtgärder. Vid etableringar inom bedömningszon miljö-
enheten och räddnings tjänsten höras. 

  HÖG SKYDDSNIVÅ ENSKILDA AVLOPP  

Område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp 
ligger i känsliga områden vilket ställer högre krav på 
avloppsrening från enskilda avlopp än i övriga områ-
den med normal skyddsnivå, framför allt med avse-
ende på fosfor och kväve. Där så är möjligt bör i 
första hand anslutning till kommunalt VA ske. I annat 
fall ska samordnade lösningar alltid ske för att få färre 
utsläppspunkter. Vid nyetablering eller ändring av en-
skilda avlopp ska miljöenheten alltid kontaktas. Se 
figur 6:22 och kapitel 6.3 Tekniska försörjning.

22 Föreskrifter om ledningssystem för naturgas, MSB 2009.
23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
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Hyltesvampar i Ekerydsrondellen vid norra infarten till Hyltebruk. Foto: Hylte kommun.
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