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Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m.fl. - Beslut om
antagande
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Västra Hylte 1:169 m.fl.

Beskrivning av ärendet
Dnr ByggR: BME 2013-000121
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 19 september 2013 § 127 och planarbetet drog
igång under 2014.
Stationshuset såldes av Trafikverket till en privat fastighetsägare, PdL&W fastigheter i
Oskarström AB, men för att de ska kunna använda byggnaden krävs en ny detaljplan med
ändrad användning. Syftet med detaljplanen är således att ändra användningen från nuvarande
järnvägsändamål till lämpliga verksamheter som också är förenliga med omkringliggande
järnvägsverksamhet. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en fastighetsreglering där
byggnaden och marken i direkt anslutning bildar en ny fastighet.
Planförslaget har nu genomgått de obligatoriska steg som plan och bygglagen säger ska
genomgås vid framtagande av en ny detaljplan.
Handlingar i ärendet
Planbeskrivning
Plankarta
Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Hur man överklagar
Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Hylte kommun, Samhällsbyggnadsnämnden,
314 80 Hyltebruk.
För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre
veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. Har ert överklagande kommit in i rätt tid
kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om samhällsbyggnadsnämnden
inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.
Tala om vilket beslut ni överklagar (§), ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och
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vilken ändring ni vill ha. Skicka med handlingar eller annat som ni anser stöder er
uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.
Om något är oklart kan ni vända er till samhällsbyggnadsnämnden på Hylte kommun, telefon
0345-180 00.

Handlingar i ärendet
Ta alltid bort denna textrad. Har du handlingar så lista dem. Om inte, ta bort även rubriken ovan xxx

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Tony Ortenlöf
Plan och byggchef
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