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PLANBESKRIVNING
Förord

Denna handling beskriver det förslag till detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. som har tagits
fram. Planering och byggande regleras genom plan och bygglagen (PBL). Detaljplaner görs
för mindre områden och är juridiskt bindande. Detaljplanen för Västra Hylte 1:199 m.fl. handläggs med normalt planförfarande. När planen är antagen av kommunfullmäktige och har
vunnit laga kraft är den juridiskt bindande för efterföljande beslut, såsom t.ex. bygglov.

Figur 1. Planprocess med normalt planförfarande.

Planförslaget har ställs ut för samråd (2013-09-16 – 2013-10-06) och granskning (2014-06-25
– 2014-07-23 och 2014-10-15 – 2014-11-10). Syftet med dessa är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planförslaget har anslagits och skickats ut
till sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen.
De synpunkter som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande och planen har reviderats i enlighet med de ändringar som beslutats av samhällsbyggnadsnämnden.
Innehåll
PLANENS SYFTE OCH PLANDATA ...................................................................................................... 3	
  
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................................... 5	
  
FÖRUTSÄTTNINGAR I OMRÅDET ........................................................................................................ 7	
  
PLANFÖRSLAG .................................................................................................................................... 15	
  
GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................... 22	
  
KONSEKVENSER ................................................................................................................................ 26	
  

Handlingar
Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser, vilka
när de vunnit laga kraft blir juridiskt bindande. Till planhandlingen hör också en planbeskrivning och en illustrationskarta, vilka ska vara vägledande för förståelsen och tolkningen av
planen men inte har någon egen rättsverkan. På samhällsbyggnadskontoret finns också
behovsbedömning (2012-11-20), samrådsredogörelse (2013-10-14), granskningsutlåtande
(2014-11-12), fastighetsförteckning (Lantmäteriet 2014-04-25), geoteknisk utredning (WSP
2013-03-05, rev 2014-01-17) och dagvattenutredning (LMK 2013-04-03, rev 2013-12-10 och
2014-03-10) att ta del av för den som så önskar.
Medverkande tjänstemän
För planhandlingarna ansvarar Hylte kommun genom undertecknad. Handlingarna har upprättats av planarkitekt Pernilla Jacobsson. Medverkat har också GIS-ingenjör Rickard Linder
(plankarta), projekteringsingenjör Johnny Borg (VA), miljöstrateg Bitte Rosén-Nilsson
(behovsbedömning), samt i ett inledande skede tidigare stadsarkitekt Lisa Myelady (planhandläggning). Foto om inget annat anges: PJ = Pernilla Jacobsson, LM = Lisa Myelady
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2014-11-12
Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef
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PLANENS SYFTE OCH PLANDATA
Syfte och bakgrund
Syftet med planarbetet är att möjliggöra anläggning av
nya parkeringsplatser och en ny entré på befintlig konsumbutik. För detta krävs ändrad markanvändning från
bostäder till parkering på kvartersmark i gällande plan,
samt justeringar av tillåten höjd i entrédelen av byggnaden.
Konsumbutiken på Storgatan har idag en egen kundparkering bakom byggnaden, vilken uppfattas som svårtillgänglig av kunderna, som därför nästan uteslutande använder parkeringsplatserna på den allmänna platsmarken framför butiken. Konsumföreningen har nu förvärvat
en angränsande bostadsfastighet, Västra Hylte 1:93, för att anordna en bättre kundparkering i
anslutning till en tilltänkt ny entré på byggnaden.

Skolgatan

Torget

Ny entré

Ny
parkering

Storgatan

Konsum

Figur 2. Avgränsning av planområdet. Den övre bilden visar en tidig idéskiss från exploatören.
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Läge, areal och avgränsning

Planområdet ligger i centrala Hyltebruk, och avgränsas i väster av hyresfastigheter med olika
centrumfunktioner mot Storgatan, i norr av kommunhuset, gamla idrottshallen och Skolgatan,
i öster av privata småhusfastigheter, och i söder av den så kallade konsumparken och en småhusfastighet mot Bruksgatan.
Planområdet omfattar knappt 1,4 hektar.

Markägoförhållanden
Av det föreslagna planområdets totala yta ägs kvartersmarken (62 %) av Mellersta Nissadalens Konsumentförening (exploatör) och den allmänna platsmarken (38 %) av Hylte kommun,
se figur 3 nedan.

Ägs av exploatör
Kommunägd mark
Småhusfastigheter,
en- och tvåbostadshus
Hyreshusfastigheter,
bostäder och/eller
lokaler
Övrigt

Figur 3. Markägoförhållanden. I planområdet finns idag två fastighetsägare, dels Mellersta Nissadalens
Konsumentförening som äger Västra Hylte 1:199 och 1:93, dels Hylte kommun som äger den allmänna
platsmarken.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Uppdrag

Plantillstånd beviljades av kommunstyrelsen 2012-05-29 (§ 87). Planen handläggs med
normalt planförfarande.

Översiktsplaner
I den kommunövergripande översiktsplanen för Hylte kommun, antagen 2003, anges det
aktuella planområdet som befintligt tätortsområde.
I delöversiktsplanen för Hyltebruk, antagen 1994, anges bl.a. att centrums attraktionskraft ska
utvecklas genom minskad genomfartstrafik och gestaltningsåtgärder såsom markbehandling,
gatumöblering, planteringar etc. För att behålla tillgängligheten anges också att det ska finnas
gott om parkering i centrum.

Detaljplaner
Föreslaget planområde är tidigare planlagt och berörs av tre gällande detaljplaner (se figur 4),
för vilka genomförandetiden gått ut:
-

För den norra delen av kvartersmarken gäller Hy 526, Byggnadsplan för Hyltebruks
samhälle, fastställd 1976-08-17, vilken anger BF II (område för bostadsändamål,
fristående hus, 2 våningar) för den del som ligger inom planområdet.

-

För övrig kvartersmark, gäller Hy 597, Detaljplan för Västra Hylte 1:59 m.fl. (Konsum), antagen 1996-08-29, vilken anger H (handel) och en högsta byggnadshöjd på
6,0 m för den del som ligger inom planområdet

-

För den allmänna platsmarken gäller Hy 606, Detaljplan för del av Storgatan (del av V
Hylte 4:1 m.fl.), antagen 2000-04-12, vilken anger GÅRDSGATA (trafik på fotgängarnas villkor) för den norra delen där Storgatan och Skolgatan möts, och LOKALGATA (lokaltrafik) för övriga delen av Storgatan, inklusive befintligt parkeringsområde framför Konsum. Kommunen är huvudman för allmän plats.

608

526

596
606
597

594
Figur 4. Gällande detaljplaner för planområdet.
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Riksintressen och förordnanden

Geografiska områden som är av nationell betydelse kan vara utpekade som områden av riksintresse enligt miljöbalken, vilka långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada deras värden. Planområdet berörs inte av något riksintresse.
Om marken enligt upprättat planförslag behövs för ”ändamålsenlig användning av området”
kan länsstyrelsen, enligt PBL 6:5 (tidigare byggnadslagen 113§, respektive PBL 6:19) och på
ansökan av kommunen, pröva skyldigheten att avstå mark till huvudman för allmän platsmark
utan ersättning. Vid upprättande av tidigare detaljplaner inom föreslaget planområde har inga
sådana förordnanden gjorts. Nytt förordnande bedöms inte heller vara aktuellt då den del av
fastigheten 1:93 som ligger på allmän platsmark föreslås övergå till huvudman genom fastighetsreglering, se sidan 23, figur 22.

Kommunala program
I kommunens Gestaltningsprogram, antaget 2012-09-27 (KF§77), formuleras riktlinjer för
utformning av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor i kommunen, liksom
riktlinjer för materialval, formspråk och färgsättning av bebyggelse. Här anges bland annat att
bebyggelsen vid eventuella förändringar bör byggnadernas ursprungliga utseende vara vägledande och att kompletteringar bör underordnas befintlig bebyggelse. Samtidigt anges att landskap och tätorter inta kan konserveras och att arkitektur och landskap ska spegla den samtid vi
lever i.
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning började
gälla i Sverige 2009. I Handikappolitiskt program för Hylte kommun, antaget 2013-11-28
(KF§84), slås fast att utgångspunkten för kommunens handikappolitik är att alla medborgare
ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet på lika villkor samt att ständigt ta vara på
och se individers potential. Här anges ökad medvetenhet, tillgänglighet, delaktighet och
personlig integritet som viktiga begrepp, vilket bl.a. innebär att frågor avseende funktionshinder ska beaktas vid och vara en given del inom samtliga verksamhetsområden och att
Hylte kommun har för avsikt att göra sitt yttersta för att öka tillgängligheten i kommunen.

Figur 5. Tre av de dokument som beskriver tidigare ställningstaganden: Gällande översiktsplan från 2003,
gestaltningsprogram från 2012 och handikappolitiskt program från 2013.
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FÖRUTSÄTTNINGAR I OMRÅDET
Kort historik

Det ursprungliga torget utgjordes av hela den yta som idag är allmän parkering och gata (Storgatan) i planområdet. Torget, med sin torghandel på lördagar, blev en viktig samlingsplats för
hylteborna. På fastigheterna längs med torgets sidor byggdes efterhand handelshus med ingång direkt från torget, oftast framför det äldre bostadshuset. Storgatan och torget fick 1952
trottoarer och hård beläggning. Idag bedrivs fortfarande viss torghandel i den norra delen av
det gamla torget, inom nuvarande gångfartsområde.

Markanvändning
Den allmänna platsmarken inom planområdet används idag, dels för lokal trafik med mål
längs med Storgatan (LOKALGATA), dels för torgändamål och trafik på de gåendes villkor

Figur 6. Två vykort över torget och Storgatan i Hyltebruk, tagna 1935 respektive 1940. Vid pilarna ligger platsen
för tidiga lägen för konsumbutiken. Framför butiken finns järnstolpar att binda hästarna vid – dåtidens parkering.
Jämte konsum låg Hagmans konditori (närmast i bild), som också byggt ny butik nedanför backen, framför den
gamla, under slutet av 1930-talet. Planen framför utgörs idag av allmän parkering, och butiken sträcker sig idag
över båda fastigheterna. Källa: Så minns vi gamla Hylte, 2002.
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(GÅRDSGATA), Begreppet Gårdsgata är idag utbytt mot Gångfartsområde, och regleras av
Trafikförordningen 8 kap 1 §.
Kvartersmarken på fastigheten Västra Hylte 1:199 används för livsmedelshandel, som inrymmer dels själva konsumbutiken som är på 2700 kvm, dels den tillhörande parkeringsytan
bakom byggnaden och den ramp på byggnadens norra sida som leder upp till denna.

Bebyggelse
Konsumbyggnaden är byggd i flera etapper, och har sitt ursprung i butiken ”Gröna Nöden”
som öppnade 1912 i järnvägsområdet. 1921 flyttades verksamheten upp till en egen nyuppförd träbyggnad på nuvarande plats. 1937 byggdes en ny butik framför den gamla i direkt
anslutning till torget, se figur 6 och 7. Verksamheten expanderade efterhand norrut och kom
att inkorporera grannfastigheten där Hagmans konditori och promenaden upp till kyrkan hade
legat. Den nuvarande byggnaden i rött tegel, kopparplåt och mineritskivor, byggdes 1969 och
har sedan dess byggts om och till ett par gånger. Entrépartiet med dess välvda tak kom till
under 1980-talet.
Längst i söder bakom butiken, finns på konsumfastigheten också en äldre komplementbyggnad i trä, som används som garage av den 1920-talsvilla som ligger strax söder om planområdet (Västra Hylte 1:59), och som bildar en sammanhängande enhet tillsammans med denna, se

Figur 7. Till vänster: En ny konsumbutik byggdes 1937 framför den gamla. Bilden är tagen 1 maj 1958. Källa: Så
minns vi gamla Hylte, 2002. Till höger: Entrépartiet på nuvarande konsumbyggnad tillkom på 1980-talet. Foto PJ.

Figur 8. Till vänster: Enbostadshuset på Västra Hylte 1:93. Foto LM. Till höger: Garaget på fastigheten Västra
Hylte 1:199 bildar en enhet med bostadshuset på fastigheten 1:59.
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figur 8. 1920-talsvillan, som ingår i bevarandeprogrammet för Hyltebruk (se nästa avsnitt), är
en del av Kontorsbacken, där bruket under 1920-talet lät uppföra tjänstemannabostäder i
anslutning till brukskontoret.
Norr om butiken ligger den enbostadsfastighet på fastigheten Västra Hylte 1:93, som köpts av
konsumföreningen och som föranlett planarbetet. Villan som troligen är från 1920-talet, fick
den ursprungliga träfasaden utbytt mot gult tegel någon gång under 1950-talet, se figur 8.
Huset är inte längre bebott, och rivningslov har beviljats.
Öster om denna ligger fastigheten Västra Hylte 1:151, bebyggd med ett tvåvånings bostadshus med ljus puts från 1930-talet. På norra sidan om Skolgatan ligger den två våningar höga
”gamla idrottshallen” från 1936 med sitt mörka tegel, och mitt emot denna, väster om
Storgatan, kommunhuset i tre våningar med gult tegel, byggt 1971 som flerbostadshus med
verksamhetslokaler.
Kvarteret väster om planområdet, och Storgatan, består av byggnader ut i gatuliv längs med
hela gatan, vilka innehåller olika kommersiella och offentliga centrumfunktioner. Byggnaderna är från 1970-talet och framåt, dvs efter den senaste stora kommunreformen då Hyltebruk
blev centralort för Hylte kommun.
Bebyggelsen i planens närområde visar upp en stor variation i utformning, färgsättning och
detaljer. Gemensamma drag är dels den måttliga skalan, dels den ofta kontrasterande färgsättningen av fasaddetaljer. Nästan alla byggnader i området är två våningar höga, och de flesta
har eller har haft inslag av bostäder. Vidare har majoriteten av byggnaderna i området fasader
av tegel, sten eller puts, till skillnad från stor delar av övriga Hyltebruk, som oftast är i trä.
Färgsättningen varierar men återkommande fasadfärg är tegelrött eller beige/gult, men även
fasader i grå, vita eller bruna färger förekommer.

Figur 9. Överst längst till vänster: Kommunhuset byggt 1971; överst mitten: Gamla idrottshallen från 1936; överst till
höger: flerbostadshus på Västra Hylte 1:151; nederst till vänster: Östra sidan av Storgatan med konsumbutiken och den
allmänna parkeringen; och nederst till höger: Västra sidan av Storgatan med några av de centrumfastigheter som alla
ligger i liv med gatan.
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Kulturmiljö och fornlämningar

Ingen byggnad inom planområdet ingår i Bevarandeplan för Hyltebruk från 1988, eller i den
uppdatering som gjordes av denna i Delöversiktsplan för Hyltebruk 1994. Planområdet
gränsar till området Kontorsbacken där bostadshuset Västra Hylte 1:59 (figur 8) ingår med
miljöklass M, dvs. område med särskilt kulturvärde med stor betydelse för stadsbilden. Byggnaden har också varsamhetsbeteckning q i gällande detaljplan (Hy 597, se sidan 5). Norr om
planområdet ligger gamla idrottshallen som har bevarandeklass A – byggnad som är så värdefull att den skulle kunna bli byggnadsminne, se figur 9.
Inom planområdet eller i dess närområde finns inga kända fornlämningar. Länsstyrelsen i
Halland har gjort bedömningen (2013-03-18) att en arkeologisk utredning inte krävs inför
fortsatt planarbete och byggnation, sett ur ett fornlämningsperspektiv.

Naturmiljö
Topografin i området karaktäriseras av ett skogbeklätt höjdparti på drygt 130 meters höjd
över havet, som i öster sluttar ganska kraftigt ner mot de bebyggda och relativt flacka delarna
av planområdet. Marknivåerna varierar från +124 i planområdets östra spets, till +116 i dess
västra. Den bakre kundparkeringen vilken delvis schaktats in i berget ligger på ca +119.
Den lövskogsbeklädda höjden ger tillsammans med de omkringliggande villaträdgårdarna och
konsumparken en betydande grönska åt planområdet. Den lilla parken är en rest av Hästskoparken som bruket anlade och vars hästskoformade mur revs på 1950-talet av trafiksäkerhetsskäl. Det är en liten oas med stora lönnar mot kvartersmarken i öster, statyer, gräsmatta och
en liten plantering, se figur 10.
Den allmänna platsmarken och området närmast butiken består till största delen av hårdgjorda
ytor, belagda med gatsten. De stora lönnarna mot Storgatan i den norra och den södra delen av
planområdet och raden med lindar längs med hela gatan, knyter samman växtligheten och
bryter upp det annars mycket breda gaturummet (figur 10). Lönnarna planterades troligtvis
redan på 1920-talet, se figur 6, nederst, medan lindarna planterats senare, troligtvis på 1950talet, se figur 7. Ett tiotal yngre träd har också planterats inom gångfartsområdet i samband
med ombyggnaden av Storgatan 2000, se figur 12.

Figur 10. Till vänster: Konsumparken (Hästskoparken) med de stora lönnarna som rygg. Foto PJ. Till höger:
Lindarna längs Storgatan vilka troligtvis planterades på 1950-talet. Foto PJ.
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Mark- och vatten
Geoteknik

Som planeringsunderlag har en översiktlig geoteknisk undersökning och utredning tagits fram
av WSP 2014-01-17 (rev), för den blivande parkeringsytan på fastigheten Västra Hylte 1:93.
Av denna framgår att jordartssammansättningen varierar kraftigt på korta avstånd, från blockig, stenig, grusig sand till sandig silt. Eftersom markens genomsläpplighet varierar inom området, med delvis tätare material, rekommenderas inte lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) genom infiltration.
Inläckande vatten påträffades vid 2,6 - 4,1 meters djup i tre gropar (PG 2-4, se figur 11).
Enligt brunnsarkivet finns nio brunnar inom en radie av ca 300 m från undersökt område, och
djupet till berg varierar mellan 4 och 8 m. I en av provgroparna nåddes dock block/berg vid 3
meters djup. Jordlagren bedöms inte vara sättningskänsliga, och stabiliteten inom området
bedöms vara tillfredsställande. Byggnader och anläggningar bedöms vidare kunna grundläggas direkt i mark utan grundförstärkning under förutsättning att mullhaltig jord utskiftas.
Då jorden lagervis är mycket eroderingskänslig och flytbenägen kan arbetstekniska problem
uppstå vid arbeten under grundvattennivå eller vid kraftig nederbörd.

Figur 11. Till vänster: Läge för provgropar (rött) och grundvattenrör (mörkrött). Källa WSP 2014-01-17. Mitten: område för geoteknisk undersökning. Till höger: jordlager enligt den geotekniska utredningen. Grafik: PJ

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från
exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i
vattendrag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för
verksamheter som t.ex. kan förorena dagvatten. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas,
renas och tas om hand på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.
Idag leds regn- och smältvatten från konsumbyggnaden bort via förbindelsepunkt i Storgatan
till det allmänna dagvattennätet. Överskottsvatten från höjden och den asfalterade parkeringen
bakom butiken, rinner dels genom fastigheterna Västra Hylte 1:151 och 1:93, där det infiltreras i mark, dels spolas det över konsumfastigheten ner till den allmänna platsmarken, där det
via brunnar tas om hand av det allmänna dagvattennätet. Bostadsfastigheten Västra Hylte 1:93
bedöms huvudsakligen avvattnas genom infiltration i mark.
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Översvämning

Det har tidigare förekommit översvämningar väster om Storgatan samt framför Konsums lastintag. Det skedde vid häftiga skyfall och berodde på att det allmänna ledningsnätet inte hann
med att ta upp vattnet. Nya dagvattenledningar lades ner vid lastintaget 1996 och längs med
Storgatan 2000, i samband med att gatan byggdes om. Sedan dess har inga översvämningar
förekommit inom området. Enligt uppgift från fastigheten Västra Hylte 1:151 har det varit
översvämning vid en dagvattenbrunn i Skolgatan strax nordost om planområdet, vilket vid ett
tillfälle förorsakat vatten i källare. Den troliga förklaringen är igensättning av löv ovan brunn
i kombination med häftiga regn.

Trafik och parkering
Trafikmiljön på Storgatan
I och med att Järnvägsgatan byggdes om på 1990-talet, kunde Storgatan frigöras från genomgående trafik och byggas om till en mer trafiksäker och attraktiv miljö för fotgängare och cyklister. Med Projekt Storgatan som genomfördes år 2000, separerades gång- och cykeltrafiken
från bilarna och ett gångfartsområde skapades i korsningen mot Skolgatan skapades, med
plats för viss torghandel och med trafik på de gåendes villkor. Storgatan byggdes om med ny
gatstensbeläggning, fartdämpande åtgärder, nyplanterade träd, skyltning, sittplatser etc., se
figur 12. Hastigheten på Storgatan är idag begränsad till 30 km/h.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Sedan ombyggnaden av Storgatan har tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
uppmärksammats i samhället både på internationell och kommunal nivå, se sidan 6. Flera tillgänglighetsproblem kvarstår därför inom planområdet. På kvartersmark finns idag parkeringsplatser i omedelbar anslutning till butikens bakre entré, där hiss ned till butiksplan finns
att tillgå. Dessa är dock inte särskilt dimensionerade eller reserverade för rörelsehindrade. På
allmän platsmark finns också två handikapparkeringsplatser avsedda för verksamheterna

Figur 12. Illustrationer från
Projekt Storgatan som
genomfördes 2000.
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längs Storgatan. Dessa ligger ca 30 m från Konsums huvudentré. Enligt Boverkets byggregler
(BBR) ska handikapparkeringsplatser kunna anordnas inom 25 meters gångavstånd från en
tillgänglig entré, vilket regleras vid bygglov. Detaljplanen ska visa att detta går att anordna
(PBL 2:3). Andra kvarvarande hinder som försvårar tillgängligheten för funktionsnedsatta är
avsaknad av gångvägar med jämn yta för rullstolsburna, liksom taktila ytor och kontrastmarkeringar för synskadade på den allmänna platsmarken. Se även på Gestaltning sidan 17 (sist).
Tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik
Tillgången till livsmedelsbutiker är ett grundläggande behov för alla. Därför är det viktigt att
vid planläggning för livsmedelsbutiker studera hur tillgängligheten ser ut även för dem som
av olika skäl inte har tillgång till bil, och hur denna eventuellt kan förbättras.
Som ett bekvämt gångavstånd till butik räknas ca 300 meter fågelvägen, med hänsyn till att
man bär matkassar och kanske behöver vila på vägen mm, eller max 600 meter när förhållandena är mer gynnsamma. Figur 13 redovisar inom vilka delar av Hyltebruk man når
Konsum med bekvämt respektive maximalt gångavstånd.
På samma sätt kan 1100 meter användas som bekvämt, och 1600 meter som ett maximalt
cykelavstånd till livsmedelsbutik. Nästan hela Hyltebruk har bekvämt cykelavstånd till
butiken, bortsett från Staffansbo och de yttre delarna av Örnabäckshult som ligger inom
maximalt cykelavstånd. Storgatan är en viktig länk i Hyltebruks cykelvägnät vilket bidrar till
hög tillgänglighet.
All kollektivtrafik till och från Hyltebruk sker med buss, huvudsakligen via resecentrum vid
f.d. järnvägsstationen, som ligger cirka 200 meter från planområdet. Resecentrum trafikeras

Figur 13. Tillgänglig till konsumbutiken för gående: Mörkgrön ring = bekvämt gångavstånd till livsmedelsbutik.
Ljusgrön ring = maximalt gångavstånd. Grafik: PJ.
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av följande linjer: Linje 400 (Halmstad–Torup–Hyltebruk) som har 26-29 avgångar i vardera
riktningen på vardagar (7-10 avgångar lördag-söndag), och där flertalet turer passerar Hallonvägen, Örnatorget och Staffansbo; Linje 431 (Lidhult–Unnaryd – Hyltebruk) som ibland går
via Örnatorget och har 8-10 dubbelturer på vardagar; Linje 432 (Hyltebruk–Skeppshult–Smålandsstenar–Gislaved) som går via Staffansbo har 10 dubbelturer vardagar.
Eftersom butiken ligger ca 200 meter från resecentrum, har man ett relativt bekvämt gångavstånd inom 100 meter (fågelvägen) från de hållplatser som trafikeras av bussarna ovan.
Maximalt gångavstånd med kollektivtrafik har man ytterligare 300 meter från hållplatsen.
Tillgängligheten till konsumbutiken med gång och cykel är således mycket god inom Hyltebruk, liksom för dem som bor nära en busshållplats. Tillgänglighet med kollektivtrafik får
dock ses som begränsad eftersom antalet linjer är få och turtätheten relativt låg.
Parkering och tillgänglighet med bil
Många kunder bor dock utanför Hyltebruk och kommer till butiken med bil. Framför Konsum
finns idag knappt femtio parkeringsplatser, som tillsammans med de tiotalet längsgående
platserna utmed Storgatan, är till för att försörja alla centrumverksamheter. Bakom butiken
finns en privat parkeringsyta på kvartersmark som ligger 3-4 meter högre än Storgatan, och
som nås via en ramp som går längs med butikens norra fasad. Denna parkeringsyta är mycket
dåligt utnyttjad och istället används den allmänna parkeringen på framsidan, vilken därmed
får en högre belastning än den är avsedd för. Tillgängligheten med bil får därför ses som
begränsad, vilket är en av orsakerna till planarbetet.

Teknisk försörjning
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA i Hylte kommun. Ledningar finns för
dagvatten, spillvatten och dricksvatten, med anslutningar i Storgatan och i Skolgatan. Området ligger också inom kommunens fjärrvärmenät, till vilket både butiken på Västra Hylte
1:199 och bostadshuset på Västra Hylte 1:93 är anslutna. I planområdet har E.on Elnät markkabel och kabelskåp för el, och Telia Sonera Scanova Access har ledningar för telekommunikation, bl.a. en som går över fastigheten Västra Hylte 1:93, se figur 14.

Figur 14. Befintliga installationer för el (t.v.) och telekommunikation (t.h.). Källa: E.on Elnät respektive Telia
Sonera Scanova Access.
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PLANFÖRSLAG
Markanvändning och byggrätt

Användningen av allmän platsmark föreslås i huvudsak behållas som i nu gällande detaljplan.
Planförslaget medger lokal trafik som har sitt mål vid gatan (LOKALGATA), ett område för
allmän parkering (P-PLATS), och ett gatu-/torgområde där all trafik sker på de gåendes
villkor (GÅNGFARTSOMRÅDE). Inom gångfartsområdet gäller att fordon, inklusive cyklar,
inte får köra fortare än gångfart. Föraren har väjningsplikt mot gående, och fordon får bara
parkeras på särskilt anordnade platser, vilket i dagsläget inte finns eller planeras inom
gångfartsområdet.
För kvartersmarken föreslås ändamål handel och centrum (HC), på den idag bebyggda delen
av kvartersmarken, samt parkering (P) på den övriga kvartersmarken. Med handel (H) avses i
första hand livsmedelshandel, men bestämmelsen kan omfatta alla slag av köp och försäljning
av varor och tjänster för allmänheten. Handelsändamålet preciseras inte ytterligare i detaljplanen då det inte finns stöd för detta i en handelsutredning eller dylikt. Användning för centrumverksamheter (C) syftar till att möjliggöra en flexibel användning av byggnaden i framtiden, och ger planen en längre hållbarhet. Med centrumändamål avses all sådan verksamhet
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Här kan ingå
butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teater, bank, samlingslokal, restaurang, hotell
med mera. Vid ändrad användning från handel till centrum, ska omgivningspåverkan med
hänsyn till omgivande bostäder beaktas vid bygglovsprövningen. Med parkering (P) avses
markparkering.
Bebyggelse tillåts till en högsta byggnadshöjd på 7,0 meter för butiksbyggnaden inom användning HC vilket möjliggör en andra våning på lång sikt, och för delen närmast entrén en
totalhöjd på 10,0 meter för att möjliggöra en överbyggd entré. Den sammanlagda byggrätten
för handels- och centrumändamål är 4050 kvm mot dagens 2700 kvm, för att det ska vara
möjligt att göra mindre om- och tillbyggnader, skärmtak mm till butiken.
Inom användningsområdet för parkering (P) medges en mindre byggrätt om maximalt 60 kvm
och högsta höjd 3 meter för till exempel kundvagnsuppställning, fastighetsförråd mm. Bebyggelsens placering i förhållande till intilliggande fastigheter regleras med prickad mark inom
vilka byggnad inte får uppföras. Parkeringsplatser får dock anläggas på den prickade marken,
och egenskapsbestämmelsen ramp anger att ramper får anordnas.

Figur 15. Till vänster: Planförslaget regleras av plankartan med planbestämmelser. Beteckningarna i texten ovan
är hämtade från denna. Till höger: Illustrationskartan visar hur planområdet kan se ut med de föreslagna planbestämmelserna.
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Gestaltning

Konsumföreningen vill med renoveringen av butiken och den nya entrén åstadkomma ett ljust
och luftigt intryck för besökarna. Tanken är att den nya entrén ska släppa in mycket ljus och
att färgsättningen ska gå i ljusare toner, gärna grått eller vitt. Samtidigt behöver utformningen
anpassas till den befintliga byggnaden och till den omgivande miljön i centrum. I planen
föreslås därför att gestaltningen regleras enligt nedan.
Egenskapsbestämmelsen k anger att den röda tegelfasaden bevaras, alternativt beläggs med en
röd tunnputs där tegelstrukturen tydligt framträder. Intentionen är att byggnaden ska underordna sig och harmoniera med den i övrigt ganska brokiga och småskaliga miljön i centrum.
Till exempel skulle en vit eller mycket ljus färg på hela denna stora byggnad göra den alltför
dominerande. Den uppbrutna karaktären på byggnaden, med avvikande partier i fasad, kan
med fördel behållas för att få ner skalan. Här, liksom på tillkommande byggnadsdelar, anger
egenskapsbestämmelsen f1 att andra material än tegel kan användas, såsom natursten, plåt,
glas eller skivmaterial av olika slag. Den röda färgen kan behållas eller ersättas med grått,
gärna i en mellan till mörkare ton, eller så kan materialet vara helt transparent (glas).
Egenskapsbestämmelsen f2, anger att skyltar på en höjd över 7 meter från mark ska vara i
form av fristående blockbokstäver (se exempel i figur 2 (överst sidan 3), för att stora reklamskyltar på hög höjd inte ska dominera gaturummet. I gatunivå kommer det precis som idag
vara möjligt att skylta med dagens vara etc.

Figur 16. Fasadpartier och detaljer från miljön kring Storgatan.
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Utformningen av den nya kundparkeringen på kvartersmark regleras med egenskapsbestämmelserna natur för bibehållen natur i gränsen mot fastigheterna 1:59, 1:151 och höjden bakom
butiken, och +0.00 för föreskriven höjd över nollplanet (se även sidorna 19-20). Delar av den
befintliga bakre parkeringsytan föreslås sänkas något för att få en bättre kontakt med den nya
parkeringen och en ökad användning.
Vidare anger egenskapsbestämmelsen m1 att ett staket eller en häck ska uppföras mellan den
nya parkeringen och fastigheten Västra Hylte 1:151 (se Skydd övrigt sid 21). Illustrationskartan visar också en föreslagen utformning med häck runt den blivande parkeringen och/eller
andra planteringar, vilket ger vegetationsytor av värde för djurliv och förbipasserande, men
dessa är inte bindande. Ambitionen från exploatörens sida är att skapa en parkering som är
tilltalande och snygg, genom låga belysningspollare, markbearbetning och planteringar.
På den allmänna platsmarken reglerar egenskapsbestämmelsen gång att gångvägarna ska
finnas och att de ska beläggas med material som förbättrar tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning, t.ex. jämna/taktila ytor och kontrastmarkeringar, se sidorna 12-13.
Placering och utformning av påkörningsskydd såsom pollare bör uppmärksammas, så att
dessa inte utgör hinder eller risk för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelserna sitt
och cykel anger vidare att sittplatser respektive cykelställ ska anordnas. I samband med att
åtgärder görs för att flytta utfarten från parkeringen, föreslås att några bilparkeringsplatser
ritas om och att möblering, belysning mm ses över. Åtgärderna har diskuterats med park- och
gatuenheten, men inte reglerats med planbestämmelser.

Trafik och parkering
Tillfart till planområdet som helhet med bil sker från lokalgator, dels från Storgatan i sydväst
och norr, dels från Skolgatan i nordost. Allmänna parkeringar finns idag på markerade platser
längs Storgatans nordvästra sida och inom särskilt avsatt parkeringsyta på dess sydöstra sida.
Den allmänna parkeringen föreslås även fortsättningsvis vara enkelriktad, med infart från syd-

Figur 17. Tillfart till planområdet sker huvudsakligen från Storgatan söderifrån. Vid Skolgatan
och Storgatans norra del
finns ett gångfartsområde (svart streckat område). Från den nya
parkeringen på kvartersmark föreslås ett utfartsförbud (röd linje), vilket
innebär att in- och utfart
sker via den allmänna
parkeringen.
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väst i samma läge som idag. Utfarten sker enligt planförslaget något längre norrut än idag. Inoch utfart från den nya parkeringen på kvartersmark sker via den allmänna parkeringen, se
figur 17.
På den allmänna platsmarkens LOKALGATA görs inga förändringar, inte heller på GÅNGFARTSOMRÅDE. För fotgängare och kollektivtrafikresenärer föreslås att en gångväg anläggs mellan torget på gångfartsområdet och den nya entrén vilken underlättar för gående från
Skolgatan och norra delen av Storgatan. Denna sammankopplas med befintliga gångvägar på
P-PLATS vilka löper längs butiksfasaden och över parkeringen mellan övergångsstället på
Storgatan och nuvarande entrén.
Detaljplanen styr inte hur parkeringsplatserna markeras upp, men illustrationskartan redovisar
en möjlig utformning där handikapparkeringsplatser kan anordnas inom 25 meter från den nya
entrén (se Trafik och parkering sidan 12). Nya cykelparkeringsplatser i anslutning till entrén
föreslås ersätta de befintliga, förslagsvis cykelställ där man kan låsa fast cykel i ramen, t.ex.
bågar eller pollare. Eftersom hastigheten på parkeringen är kraftigt begränsad, bedöms det
inte vara motiverat att anlägga en separat cykelinfart. Istället föreslås blandad trafik, dvs att
cyklar kör in på samma område som bilarna.
Inom användning P på kvartersmark anläggs den nya parkeringen med knappt 40 parkeringsplatser och ny ramp mot den bakre parkeringen som gör denna del mer lättillgänglig, se
illustrationskartan. Körbar utfart får inte anordnas mot Skolgatan i på plankartan angiven
sträckning. All in- och utfart sker från Storgatan.

Natur och grönytor
Planförslaget innebär att den grönyta som utgörs av trädgården till Västra Hylte 1:93 kommer
att ersättas av en parkeringsyta med inslag av mindre planteringar. Häcken runt den tidigare
trädgården föreslås ersättas av en ny, se Gestaltning sidan 16. Inom egenskap natur på baksidan mot höjdpartiet, behålls naturmarken.
Tre stora lönnar (se Naturmiljö sidan 10 och figur 18 nedan) framför den nya parkeringen
som ligger på kommunens mark i gränsen mot kvartersmarken, har varit föremål för diskussion. De har framför allt ett värde som grönt rumsskapande element och planens utgångspunkt
har varit att kunna behålla dessa, vilket planförslaget möjliggör. Samtidigt har Konsum uttryckt en önskan att ta bort de träd som står närmast den nya entrén, dels för att denna ska
synas, dels av trafiksäkerhetsskäl.

Figur 18. Lönnarna mellan den nya parkeringen och den allmänna platsmarken har diskuterats. Infarten till den
nya parkeringen föreslås ligga mellan den första och den andra lönnen i bilden, medan den tredje lönnen kan
hamna nära den nya entrén.
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Infarten till den nya parkeringen har i planförslaget placerats mellan de två nordliga lönnarna.
Planförslaget illustreras med den sydliga lönnen borttagen, eftersom den står mycket nära den
andra lönnen (knappt 5 meter) och ungefär lika nära den nya entrén. Denna bedöms vara möjlig att ta bort utan att miljön kring torget påverkas betydligt. Planen i sig styr dock inte detta,
utan det är ytterst markägaren (kommunen) som avgör frågan.

Mark och vatten
Planförslaget innebär att upp till 1200 kvm hårdgörs och att mängden dagvatten som ska tas
om hand ökar, när den gräsbevuxna trädgårdstomten görs om till parkeringsplats. Kraftiga
skyfall har dessutom blivit intensivare och kommer oftare under senare år, och regnmängderna förväntas öka med 20-30% i denna del av Sverige (LMK 2013), något som all planering
behöver ta hänsyn till.
Dagvatten på kvartersmark ska före anslutning vid förbindelsepunkt i Skolgatan, fördröjas
och tas om hand på kvartersmark på lämpligt sätt som skydd mot översvämningar, vilket anges med skyddsbestämmelse m3. Villkor för lov a1 för ändrad markanvändning införs, för att
säkerställa markens lämplighet för ändamålet (se granskningsutlåtande 2014-11-12 sidan 35). Val av lämplig dränering av marken och fördröjning av dagvatten ska därmed redovisas
innan bygglov får ges. En möjlig lösning redovisas i den dagvattenutredning som genomförts
(LMK rev 2014-03-10). Kontroll av att åtgärder som genomförs i byggskedet är lämpliga,
säkerställs i bygglovprövningens kontrollskede, genom att t.ex. grundvattennivåer före, under
och efter byggnation, mäts i punkter där risk finns för påverkan på näraliggande fastigheter.
Den geotekniska utredningen (WSP rev 2014-01-17) visar att infiltration av dagvatten inte är
lämplig som huvudsaklig lösning för omhändertagande av dagvatten. Dagvattenlösningen
förslås därför utformas så att vatten fångas upp med hjälp av öppna makadamdiken för att
sedan ledas via underjordiska ledningar till ett tätt magasin om minst 50 kubikmeter, se figur
19. Detta bräddas i sin tur över till det allmänna dagvattennätet med förslagsvis 10 liter per

SLUTET	
  MAGASIN	
  

MAKADAMDIKEN	
  
Figur 19: Föreslagen dagvattenlösning. LMK 2014-03-10.
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sekund. Föreslagen dagvattenanläggning ska med god marginal vara dimensionerad för beräknade 10-minuters- och 60-minutersregnmängder och med hänsyn till förväntade kraftigare
och mer frekventa regn, se även Konsekvenser/Dagvatten…, sidan 29. Dränering av parkeringens överbyggnad föreslås ske i anslutning till makadamdikena enligt figur 19, med ett
minsta djup på 1 meter. Vid val av andra lösningar för dag- och dränvattenhantering ska motsvarande skydd mot översvämningar kunna redovisas. Dagvatten från befintlig byggnad på
kvartersmark (konsumbyggnaden) får vara fortsatt anslutet till allmänt nät vid förbindelsepunkt i Storgatan.
Marken är höjdsatt så att eventuellt överskottsvatten vid extrema regn, samlas vid makadamytan i p-ytans lågpunkt på +116,50. Vid mycket stora flöden medger höjdsättningen att vatten
över +116,70 rinner vidare mot Storgatan. Föreskriven höjd över nollplanet redovisas i plankartan där den är bindande, och återfinns också i illustrationskartan för att lättare kunna tolkas. Höjdsättningen av den allmänna platsmarken ändras inte i förhållande till nu gällande
plan.

Teknisk försörjning
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA. Vatten, avlopp och dagvatten från befintliga byggnader inom HC och från allmän parkeringsyta (P-PLATS) är fortsatt avlett mot allmänt ledningsnät vid förbindelsepunkt i Storgatan. Tillkommande dagvatten
från parkering på kvartersmark (P) bräddas mot allmän dagvattenledning vid förbindelsepunkt
i Skolgatan, efter fördröjning på kvartersmark, se Mark och vatten ovan.
Dämningsnivå för dagvatten är densamma som planerad markhöjd vid förbindelsepunkt.
Detta innebär att byggnader och ledningar bör utföras så att det allmänna ledningsnätet för
dagvatten, vid extrema situationer, bör kunna fyllas upp till marknivå utan att det förorsakar
skador inom fastighetsgräns. Följaktligen bör lägsta planerade golvhöjd för byggnader ligga
minst 30 cm över planerad marknivå vid förbindelsepunkt för dagvatten. Detaljerad höjdsättning av mark och vägar ska ske i samband med bygglov och exploatering av området.

Figur 20. Planområdet sett från norr. Foto: PJ.
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Fastigheten Västra Hylte 1:93 är ansluten till kommunalt fjärrvärme- och VA-nät. Dessa ledningar kommer att behöver pluggas vid förbindelsepunkt. Även anslutningar till el och tele
från denna fastighet kan behöva åtgärdas. För de delar av kvartersmarken som berörs av intillliggande underjordiska ledningar, anger egenskapsbestämmelsen u att marken ska vara tillgänglig och att åtgärder inte får vidtas som försvårar att dessa ledningar kan ligga kvar. Se
även Ekonomiska frågor/Kostnader för servitut..., sidan 25.

Skydd övrigt
Utöver egenskapsbestämmelserna k (se sidan 16) och m3 (se sidan 19), har m1, m2 och a2 införts som skydd mot störningar som kan uppstå i samband med den förändrade markanvändningen på fastigheten Västra Hylte 1:93.
För att skydda bostadsfastigheten Västra Hylte 1:151 från de visuella störningar som den nya
parkeringen kan ge upphov till i form av bländning från inkörande bilar och/eller belysning på
parkeringen, förslås att en häck eller staket om maximalt 1,80 meter ska anordnas i tomtgräns,
vilket regleras med egenskapsbestämmelsen m1 i plankartan. Detta skydd placeras på exploatörens mark inom ett avstånd på 1 meter från fastighetsgräns, och utformas i samråd med bostadsfastighetens ägare.
Vidare ska armatur på belysningsstolpar som anordnas på den nya parkeringsytan, utformas
så att ljuset inte når tomtgräns på fastigheten Västra Hylte 1:151, alternativt ska bländningsskydd monteras på armaturen. Detta regleras med egenskapsbestämmelsen m2 i plankartan,
och illustreras i figur 21.
Villkor för lov a2 införs för att säkerställa att besiktning av grannfastighet genomförs innan
eventuell sprängning av mark för att ändra markanvändning görs. Detta kan bli aktuellt vid
justering av marknivåer på parkering (P) på kvartersmark.

Figur 21. Sektion som redovisar spridningen av ljus och eventuella bländningsrisker från armaturer och inkörande
bilar på den nya parkeringen mot fastigheten Västra Hylte 1:151, till höger i bilden.

ANTAGANDEHANDLING

21 (31)

DP VÄSTRA HYLTE 1:199 m.fl.
Reviderad 2014-11-12

PLANBESKRIVNING
GENOMFÖRANDE

Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för
att detaljplanen skall kunna genomföras på bästa sätt. Konsekvenser av genomförandet för
enskilda sakägare, andra berörda och miljön, redovisas under Konsekvenser, sidan 25.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Förnyad granskning
Antagande
Laga kraft

september 2013
juni-juli 2014
oktober-november 2014
mars 2015 (datum för första kommunfullmäktige 2015 ej fastställt ännu)
april 2015 (tre veckor efter beslutet anslås)

Tidplanen bygger på att förutsättningarna för planarbetet står fast, att alla nödvändiga beslut
tas och att inget annat oförutsett händer. Under förutsättning att planen vinner laga kraft enligt
ovan, kan byggstart tidigast ske i april 2015, efter beslut om bygglov. Observera att planbestämmelserna innehåller två villkor för lov.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden har fastighetsägare vid ansökan om bygglov en garanterad rätt att få bygga i
enlighet med planen, och detaljplanen får inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens slut är byggrätten inte garanterad, utan planen kan då ändras eller upphävas
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Avtal
Planavtal har tecknats 2012-10-23 mellan Mellersta Nissadalens Konsumentförening och
Hylte kommun, vilket bl.a. reglerar kostnaderna för planarbetet.
Avtal för VA-tjänster, fjärrvärme mm tecknar berörd markägare med respektive tjänsteleverantör.
Ansvarsfördelning
Hylte kommun är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet, vilket innebär
ansvar för drift och underhåll av anläggningar på mark som i plankartan betecknats som
”LOKALGATA” och ”GÅNGFARTSOMRÅDE”.
Inom mark som i planförslaget är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare för
byggnation och anläggningsarbeten, liksom drift och underhåll av byggnader och anläggningar. I området vid den nya entrén där den nya parkeringen möter den allmänna, bör
utformning och markbearbetning samordnas för att åstadkomma en enhetlig miljö.
Hylte kommun är också huvudman för det allmänna ren-, spill- och dagvattennätet (VA-nätet)
inom planområdet, och bostadsstiftelsen Hyltebostäder för fjärrvärmenätet. E.on ansvarar för
elförsörjningen inom planområdet.
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Vid behov av förändrade anslutningar till VA-, dagvatten och fjärrvärme ansvarar markägaren
för att ansöka om detta. Omvandlingen av bostadsfastigheten till parkeringsplats medför att
nya dagvattenanslutningar behöver kopplas till och att befintliga VA-anslutningar kan behöva
kopplas från det allmänna nätet.
Om det skulle bli aktuellt att flytta underjordiska ledningar (ren-, spill-, dagvatten, gas, tele, el
m.m.) inom kvartersmark, ansvarar berörd exploatör/markägare för att kommunicera detta
med berörd ledningshavare.
För korrekt höjdsättning och dagvattenhantering från gångfartsområde, lokalgata och
parkering på allmän platsmark, ansvarar huvudmannen för den allmänna platsmarken, dvs.
Hylte kommun. För anläggning och drift av dagvattenanordning inom kvartersmark ansvarar
berörd markägare. Vid behov av eventuella kompletterande dagvattenutredningar ansvarar
markägaren för framtagande i samspråk med kommunen.
En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (se Mark och Vatten, sidan 11), som
visar att marken är lämplig för byggnation och anläggning enligt planförslaget. Vid eventuella
behov av ytterligare geotekniska undersökningar avseende t.ex. bärighet och markradonförekomst, ansvarar markägaren för att ta fram dessa.
Markägaren har också ansvar för att söka eventuella tillstånd och hålla de samråd som krävs
enligt miljöbalkens regler, t.ex. biotopskyddsdispens eller ansökan om vattenverksamhet. För
närvarande bedöms dock inga sådana tillstånd vara aktuella inom planområdet.
Fastighetsbildning och övriga lantmäteriåtgärder inom planområdet beställs av berörd
markägare/anläggningsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och fastighetsbildning
Markägoförhållandena inom planområdet beskrivs i figur 3 på sidan 4.
Föreslagen detaljplan gör det möjligt att använda fastigheten Västra Hylte 1:93 för parkeringsändamål istället för bostadsändamål. Västra Hylte 1:93 kan slås samman med fastigheten
Västra Hylte 1:199 eller förbli en separat registerfastighet.
De delar av fastigheterna Västra Hylte 1:133 och 4:1 som berörs av planen, föreslås även
fortsättningsvis vara allmän platsmark. Planen möjliggör att kvartersmarken på Västra Hylte

A	
  

Figur 22. Föreslagen fastighetsreglering. Vid A kan Västra Hylte
1:133 utökas med del av Västra
Hylte 1:93. Vid B kan fastigheten
Västra Hylte 1:199 utökas med del
av fastigheten 4:1.

B	
  

Plangräns är markerad med kraftig
blå streckad linje, ny användningsgräns med svart streckad linje och
fastighetsgränser med grå streckad
linje.
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1:199 utvidgas med del av fastigheten Västra Hylte 4:1, och att den allmänna platsmarken på
fastigheten Västra Hylte 1:133 utvidgas med del av Västra Hylte 1:93, se figur 22.
Lantmäterimyndigheten i Halmstad är förrättningsmyndighet inom aktuellt planområde.
Rättigheter
Fastigheten Västra Hylte 4:1 (Hylte kommun) belastas av ledningsrätt för telekablar (Telia),
avtalsservitut för jordkabel (E.on Elnät Sverige AB), och två servitut för nyttjanderätt av
gatumark (Västra Hylte 1:92 och 1:101). I övrigt finns inga registrerade servitut, ledningseller andra nyttjanderätter inom planområdet, och inga nya föreslås.
Byggnad eller annan anläggning får inte uppföras närmare än 3 meter från ledning i mark,
utan ledningsägarens medgivande. Vid eventuella flyttningar eller ändringar av ledningar tas
kontakt med ledningsägare i ett tidigt skede.
Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen finns registrerade eller föreslås
inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Kostnader för åtgärder på kvartersmark
För alla kostnader som uppstår i samband med projektering och exploatering på kvartersmark,
till exempel dagvattenanläggning och uppförande av visuellt skydd mot fastigheten Västra
Hylte 1:151, ansvarar exploatören.
Vid eventuellt behov av arkeologisk undersökning, tillstånd och samråd enligt miljöbalkens
regler och/eller ytterligare markundersökningar (geoteknik, dagvatten etc.) inom aktuellt
planområde, bekostas detta av exploatör.
Kostnader för åtgärder på allmän platsmark
Hylte kommun ansvarar för kostnader för iordningsställande och/eller ändringar av allmän
platsmark, se figur 23. Det handlar i första hand om åtgärder i samband med att utfarten från

Cykelparkering, sittplatser, belysning och
gestaltning ses över

Parkeringsplatser för
rörelsehindrade flyttas
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kommunens parkering flyttas ca åtta meter norrut. Kostnaderna för detta bedöms enligt parkoch gatuenheten rymmas inom budget.
Kostnader för fastighetsbildning och -reglering
Berörd exploatör/markägare bekostar behövlig fastighetsbildning och fastighetsreglering
inom planområdet. Ersättning för kvartersmark (1:93) som överförs till allmän platsmark
(1:133), samt från allmän platsmark (4:1) till kvartersmark (1:199) bestäms i första hand
mellan berörda markägare (se figur 22). Dessa bedöms vara värdemässigt likvärdiga och
skulle kunna kvittas mot varandra.
Kostnader för servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och nyttjanderätt
Kostnader som är förknippade med att skapa rätt för anläggning på annans mark, såsom
servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av
ägare till anläggningen/rättigheten.
Kostnader för eventuella flyttningar eller ombyggnad av underjordiska ledningar är beroende
av den rätt som ledningen ligger i marken med, eller kan regleras i överenskommelse mellan
ledningshavare och markägare.
Kostnader för VA, dagvatten, fjärrvärme, el och tele
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA- och dagvattenanslutningar tas ut i enlighet
med Hylte kommuns VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan exploatör/markägare och
Hylte kommun, tecknat avtal.
Dagvattenanläggning och -drift inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/markägare.
Skanova har en ledning för telekommunikation som går över Västra Hylte 1:93 som försörjer
Västra Hylte 1:151. Vid en tvingad flytt eller annan åtgärd av denna ledning kommer kostnaden att belasta fastighetsägaren till 1:93. Arbetet utförs efter att skriftlig beställning kommit in.
Fjärrvärme-, el- och teleanslutningsavgifter tas ut i enlighet med respektive nätägares taxa.
Kostnader för planarbete
Kostnaderna för planarbetet regleras av planavtal, se sidan 22. Exploatören har full plannytta
och bekostar planarbetet i sin helhet.
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KONSEKVENSER
Miljöbedömning

Om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning,
inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), upprättas enligt PBL 4:34 och MB 6:11.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att
en hållbar utveckling främjas. Kommunen avgör genom en så kallad behovsbedömning om
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadskontoret har genom behovsbedömning (2012-11-20) prövat planens
bedömda miljöpåverkan, och där gjort bedömningen att planen inte kan förväntas medföra
någon betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har enligt 6 § MKB-förordningen
samråtts med Länsstyrelsen i Halland (2013-02-12) och med samhällsbyggnadskontorets
miljöavdelning (2013-01-31), vilka inte har haft några invändningar mot bedömningen.
Kommunens ställningstagande är att förslaget till detaljplan för Västra Hylte 1:199 inte förväntas medföra någon betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas. En översiktlig beskrivning av planens konsekvenser för samhället, för miljön och för
enskilda sakägare och andra berörda redovisas nedan.

Konsekvenser för sakägare och andra berörda
Sakägare
Fastigheter i anslutning till planområdet, och andra sakägare enligt fastighetsförteckningen,
bedöms bli berörda på följande sätt av planförslaget:
Sakägare

Konsekvenser

Västra Hylte 1:54

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.

Västra Hylte 1:55

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.

Västra Hylte 1:56

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.

Västra Hylte 1:59

Bedöms inte påverkas.

Västra Hylte 1:92

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I övrigt
inga konsekvenser.

Västra Hylte 1:93

Markanvändningen ändras från B (Bostad) till P (parkering), se Västra Hylte
1:199 nedan. Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten från högre
liggande mark minskar risken för översvämningar. Föreslagen fastighets2
reglering överför ca 55 m till Västra Hylte 1:133. Planen medger att fastigheten slås samman med Västra Hylte 1:199.

Västra Hylte 1:101

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.
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Västra Hylte 1:126

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.

Västra Hylte 1:133

Förbättrat omhändertagande av dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. Föreslagen fastighetsreglering tillför ca 55
m2 från Västra Hylte 1:93.

Västra Hylte 1:151

Den angränsande villafastigheten omvandlas till kundparkering, vilket kan
påverka fastigheten genom bländning kvällstid, tråkigare utsikt från fönster i
gaveln och ev. störande ljud från bilar och ljus från parkeringens belysning.
För att minimera dessa störningar förslås kompensationsåtgärder i planen
genom att staket/häck uppförs vid fastighetsgräns på fastigheterna Västra
Hylte 1:93 och 1:199, och genom att åtgärder för att förhindra bländning
vidtagits. Vidare har infarten till den nya parkeringen förlagts till Storgatan
för att inte öka trafiken på Skolgatan framför fastigheten. Förbättrat omhändertagande av dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar betydligt. Planförslaget innebär oundvikligen en förändring i
förhållande till nuläget, men den ev. negativa påverkan på fastigheten som
kvarstår efter ovan beskrivna åtgärder bedöms som ringa och acceptabla.

Västra Hylte 1:173

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.

Västra Hylte 1:199

Direkt plannytta i form av mer tillgänglig kundparkering och byggrätt för ny
entré. Mindre byggrätt tillförs för mindre tillbyggnader och förråd. Markanvändningen ändras från H (Handel) till HC (handel och centrum) vilket
breddar det långsiktiga nyttjandet av lokalerna. Krav på lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken för översvämningar. Föreslagen
fastighetsreglering tillför ca 55 m2 från Västra Hylte 4:1.

Västra Hylte 1:220

Bedöms inte påverkas.

Västra Hylte 1:221

Bedöms inte påverkas.

Västra Hylte 1:226

Bedöms inte påverkas.

Västra Hylte 1:230

Bedöms inte påverkas.

Västra Hylte 3:12

Bedöms inte påverkas.

Västra Hylte 4:1

Markanvändningen för del av LOKALGATA ändras till P-PLATS och för området GÅRDSGATA till GÅNGFARTSOMRÅDE, vilket bara är en anpassning till dagens förhållanden och benämningar. Förbättrat omhändertagande
av dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar.
Föreslagen fastighetsreglering överför ca 55 m2 till Västra Hylte 1:199.

Västra Hylte 5:1

Tillgång till fler allmänna parkeringar. Förbättrat omhändertagande av
dagvatten från högre liggande mark minskar risken för översvämningar. I
övrigt inga konsekvenser.

Oregistrerad GA >

Gemensamhetsanläggning. Bedöms inte påverkas.

13-FÄR-885.1

Ledningsrätt tele. Bedöms inte påverkas.

13-IMI-91/29733.1/
Olofström Hallandsboda 1:82 > E.ON

Avtalsservitut. Mark för jordkabel. Bedöms inte påverkas.

Serv 1

Officialservitut nyttjanderätt Storgatan. Bedöms inte påverkas.

Serv 2

Officialservitut nyttjanderätt Storgatan. Bedöms inte påverkas.
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Andra berörda

Planförslaget bedöms ge följande konsekvenser för andra berörda grupper:
Funktionsnedsatta: Åtgärderna för att tillgänglighetsanpassa gångvägarna på den allmänna
parkeringen, liksom att handikapparkeringsplatserna flyttas närmare butiksentrén, bedöms
underlätta framkomligheten för framför allt personer med fysisk funktionsnedsättning.
Gående och kollektivtrafikresenärer: Den nya gångväg som föreslås som komplement mellan
torget på gångfartsområdet och den nya entrén bedöms underlätta för gående mellan
Skolgatan/norra delen av Storgatan och den allmänna parkeringen/butiksentrén.
Cyklister: Butiken ligger i direkt anslutning till ett av Hyltebruks viktigaste cykelstråk och
inom bekvämt avstånd för cykel från nästan hela Hyltebruk, se sidan 13. Det centrala läget i
anslutning till cykelbana och moderna cykelställ i direkt anslutning till entrén, bör kunna
underlätta valet att ta cykel istället för bil till butiken.
Bilister: För bilister till verksamheterna i centrum innebär den nya kundparkeringen för
konsumbesökarna att tillgängligheten till parkering ökar. Se även Transportarbete, nedan.

Konsekvenser för miljön och människors hälsa
Transportarbete
Det kan tyckas onödigt med ytterligare parkeringar i centrala Hyltebruk, men Hylte är en
relativt glest befolkad kommun och de allra flesta är idag beroende av bil för sina inköp. I
teorin skulle de parkeringar som finns bakom butiken kunna räcka för konsumkundernas
behov men i praktiken hittar inte kunderna dit och upplever butiken som svårtillgänglig. För
Konsum innebär det en risk att man då istället väljer att handla på annat håll, t.ex. i Halmstad
när man ändå har ärenden dit.
Butikens centrala läge mitt i samhället och i direkt anslutning till cykelbana, medför att en
satsning som gör det möjligt för butiken att fortleva underlättar betydligt mer för icke-bilburna att ta sig till en livsmedelsbutik, än om butiken lägger ner. Sett i ett större perspektiv
bedöms därför planen innebära ett minskat transportarbete, trots att den föreslår en ny större
parkeringsyta för bilar.
Planförslaget ökar inte i sig transporterna av varor eller kunder till butiken, eftersom butiksytan inte ökar. Genom att anordna en egen kundparkering frigörs de allmänna parkeringarna
för övriga verksamheter i centrum, t.ex. biblioteket och försäkringskassan. Den eventuella
ökning av transporter till och från Storgatan som beror på att verksamheterna kan fortleva och
eventuellt växa, bedöms ha begränsade negativa effekter på miljön.
Landskapsbild och gaturum
Planen medger en förhöjd byggrätt vid entrén, medan höjden på butiksbyggnaden behålls i
övrigt. Då motstående byggnader på Storgatan har en höjd av två våningar och höjden bakom
ger stöd åt byggnaden, bedöms gatubilden tåla en sådan påbyggnad väl, och påverkan bedöms
därmed vara liten.
Byggnation enligt planförslaget kommer att förändra gatubilden i centrum, framför allt genom
att en villatomt försvinner och en parkeringsyta tillkommer. Påverkan bedöms som begränsad,
särskilt om de häckar som omger tomten ersätts av nya. Gatubilden skulle förändras mer om
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några av de stora lönnarna ersätts av mindre träd, men inte heller denna påverkan bedöms som
betydande. Den förhöjda entrén och platsen framför kan med en genomtänkt utformning
tillföra andra värden till gaturummet.
Natur och växtlighet
Inom planområdet finns idag inga dokumenterade höga naturvärden. Ett av syftena med
planen är att omvandla en befintlig villaträdgård till en parkeringsyta, vilket innebär en förlust
av grönska i centrum. Eftersom grönytan i huvudsak bestått av en klippt gräsmatta med
omgivande häck, påverkar detta i högre grad visuella värden (se ovan), än biotopvärden.
Påverkan på biotopvärden bedöms vara begränsad, eftersom en klippt gräsmatta inte nämnvärt
bidrar till den biologiska mångfalden. Buskar och träd som tas ner utan att ersättas bedöms
kunna påverka den biologiska mångfalden något mer.
Inom planområdet finns flera större lönnar och ett antal lindar och andra lövträd på allmän
platsmark. Planförslaget förutsätter inte i sig att något av dessa tas bort, men det är ett önskemål från exploatörens sida att de träd som står närmast den nya entrén (se figur 18, sidan 18)
tas bort. Om markägaren (Hylte kommun) skulle välja att tillmötesgå detta önskemål innebär
det en viss förlust av biotopvärden. Denna förlust bedöms dock i det stora hela som relativt
begränsad med hänsyn till den i övrigt rika tillgången på träd i planområdets omedelbara
närhet.
Dagvatten och översvämningsrisker
Planförslaget innebär att upp till 1200 kvm hårdgörs och att mängden dagvatten som ska tas
om hand därmed ökar. En dagvattenutredning har tagits fram (LMK 2014-03-10) med ett förslag till omhändertagande av dagvatten, där dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet
och från högre liggande områden samlas upp och fördröjs med hjälp av diken och ett slutet
utjämningsmagasin. Den föreslagna dagvattenlösningen har dimensionerats för att med god
marginal kunna ta hand om stora flöden, och bedöms innebära en kraftigt förbättrad
dagvattensituation och en minskad risk för översvämningar i området.
Eftersom dagvattenfrågan har en framskjuten roll i planarbetet har samhällsbyggnadskontoret
låtit göra en oberoende granskning av föreslagen till dagvattenlösning (Tyréns 2014-03-27).
Följande bedömning görs:
I dagvattenutredning för Konsumtorget har beräkningar genomförts av vilken utjämningsvolym som krävs för områdets dagvattenhantering. /Tyréns/ bedömning är att den föreslagna
lösningen kan hantera ett 10-års regn med klimatpåslag utan att systemet svämmar över
förutsatt att ca 10 l/s kan släppas till det kommunala dagvattensystemet.
Den är en bra robust lösning där dagvatten rinner ytligt till dikesstråk där det tillåts infiltrera
och nyttjas av växtlighet. I slutändan finns sedan underjordiskt magasin som kan utjämna
dagvatten som inte infiltrerar innan det rinner ut till det kommunala ledningsnätet.
Den föreslagna dagvattenlösningen förutsätter inte att något vatten infiltrerar utan om så är
fallet är det bara ett plus.
Den föreslagna dagvattenhanteringen innebär att maximalt dagvattenflöde vid ett 10-års regn
är ca 10 l/s totalt från hela ytan. Det finns inga uppgifter om kapacitet i befintligt system. En
överslagsmässig beräkning visar att maximala flödet (vid ett 10-års regn) som idag belastar
dagvattensystemet är i storleksordningen 50 l/s. Slutsatsen är då att dagvattenflödesbelastningen på det kommunala ledningsnätet kommer att minska.
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Det kommer alltid tillfällen när det kommer större regn än vad dagvattensystemet är dimensionerat för. Marken är höjdsatt så att det lutar mot parkeringsytan i norr. Vid extrema regn
kommer vatten att rinna på ytan och ställa sig över föreslaget dikesstråk som utgör en lågpunkt på nivån +116,5. Efterhand så kommer det mer och mer vatten dit och när vattenytan
når 116,7 kommer det troligtvis att rinna ut på Storgatan och på ytan framför konsum. Det
rinner således inte mot fastigheten 1:151.
… /Tyréns/ bedömning är att den föreslagna principlösningen kommer att medföra en mindre
risk för översvämningar eftersom dagvattenhanteringen idag (så som den beskrivs i underlaget) är bristfällig. Till exempel borde det komma mycket avrinnande vatten från naturmarken öster om området som idag riskerar att rinna in på fastigheten 1:151 som med den
nya lösningen istället fångas upp av diket.
Grundvatten
Tyréns gör följande bedömning om påverkan på grundvatten:
Huruvida infiltration av dagvatten kommer att påverka grundvattenytan eller ej beror på hur
genomsläpplig marken/jorden är. Om det är täta jordar så kan grundvattenytan tillfälligt
höjas något, men om det är genomsläppliga jordar så kommer det att rinna undan direkt utan
någon påverkan. Om marken är skiktad med inslag av täta jordarter är det möjligt att vattnet
rinner horisontellt mot t.ex. angränsande fastighet.
WSP har genomfört en geoteknisk undersökning som omfattade två provgropar i området.
Resultaten från denna visar att marken är relativt genomsläpplig (mullhaltig sand – blockig
stenig grusig sand – sand). Grundvattenytan ligger på 3,4 meters djup eller djupare. I lagret
med grusig sand anges att den är skiktvis siltig. Utbredningen på siltiga skikt och om de är
sammanhängande och vilken genomsläpplighet de har framgår inte av utredningen. Förutsatt
att siltskikten inte är sammanhängande och täta bedöms risken som liten att infiltration av
dagvatten ska påverka grundvattenytan.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Med föreslagen lösning för omhändertagande av dagvatten bedöms inte miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas negativt.
Buller och luftföroreningar
Utbyggnad enligt detaljplanen bedöms inte medföra någon nämnvärd ökning av trafikmängd
eller av buller och luftföroreningar i eller i anslutning till planområdet. Miljökvalitetsnormer
för buller och för utomhusluft bör därför inte påverkas negativt av planförslaget.
Hushållningsbestämmelser och riksintressen enligt miljöbalken (MB) kap 3-4
Planförslaget bedöms medföra en från allmän synpunkt god hushållning av mark och vatten
(MB 3:1). Planområdet omfattas i övrigt inte av riksintressen eller andra grundläggande
bestämmelser i MB 3, eller av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4.

Konsekvenser för samhället
Kostnader för kommunen
De kostnader som planförslaget medför åt kommunen och därmed skattebetalarna, är kopplade till de åtgärder som föreslås på allmän platsmark för att flytta utfarten, tillgänglighets-
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anpassa gångvägar och rusta upp närmiljön. Flyttningen av utfarten innebär en merkostnad,
medan övriga åtgärder får ses som en del av den löpande underhållet av allmän plats.
Kommunen är också huvudman för VA-nätet, vilket generellt medför kostnader vid förändringar av anslutningar från allmän ledning till förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Dessa
kostnader regleras av VA-taxan.
I övrigt bedöms inte detaljplanen medföra några kostnader för kommunen.
Den lokala handeln
Att göra konkurrensbedömningar ligger visserligen utanför planarbetets räckvidd, men en
övergripande reflexion kan ändå göras. Även om lokala handlare givetvis konkurrerar med
varandra, så bör det ligga i de lokala handlarnas gemensamma intresse att begränsa andelen
köpkraft som går till angränsande städer, genom att göra den lokala handeln tillräckligt
attraktiv. Efter en liknande ombyggnad som den som planen föreslår, i Unnaryd 2009, har
Mellersta Nissadalens Konsumentförening kunnat konstatera en markant ökad försäljningsutveckling, vilket tyder på att en satsning på butiksutveckling kan gynna den lokala handeln.
Utvecklingen av Hyltebruk
I en tid av stora neddragningar vid pappersbruket i Hyltebruk, är det mycket positivt att en
lokal näringsidkare väljer att satsa istället för att dra ner. Det påverkar positivt till utvecklingen av Hyltebruk som samhälle både genom att arbetstillfällen blir kvar, att centrum förblir
levande och att tilltron på framtiden ökar.
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