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Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Godkännande av samrådsredogörelse (Gamla
stationshuset)
Dnr ByggR: BME 2013-000121
Fastighet: Västra Hylte 1:169 m.fl.
Adress: Hässlehultsgatan / Järnvägsgatan, Hyltebruk

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-16 (§ 70) att godkänna planförslaget för samråd i
enlighet plan- och bygglagen 5:11. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Planen handläggs med enkelt planförfarande.
Samråd har pågått under tiden 2015-06-23 – 2015-07-14. Under samrådstiden har planförslaget varit
tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset (under kontorstid), Storgatan 8, Hyltebruk,
dels i entrén, dels på samhällsbyggnadskontoret. Brev med information och planhandlingar har sänts
till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2015- 04-24 av Lantmäteriet i Halmstad, samt till
myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.
Under samrådstiden har 10 yttranden kommit in. Dessa presenteras i bifogad med all saktext
kopierad direkt från dokumenten, följt av samhällsbyggnadskontorets kommentar.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse Västra Hylte 1:169 m.fl. (stationshuset) - 2015-08-05

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att arbeta fram en antagandehandling med hänvisning till angivna kommentarer.

Lagstöd
Plan- och bygglagen 5 kap 11§
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. Ange då
beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i
Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart
kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.
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