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Verksamheter 

Hyssna har ett centralt läge i regionen och kan där
för bli attraktivt för etablering av verksamheter. En 
sådan utveckling är också av intresse för att öka 
sysselsättningen och minska utpendtingen. 

Skene Skogs industriområde ligger på ett avstånd 
av sex kilometer från Hyssna. Hit bör i första hand 
de tyngre verksamheterna hänvisas. Även i Hyssna 
bör dock plats kunna erbjudas för etablering av nya 
verksamheter. 

Den övervägande delen av verksamheterna i Hyssna 
är av mindre storlek och har utvecklats genom lo
kala initiativ. Det är också viktigt att sådana företag 
kan beredas plats och ges möjlighet att utvecklas 
på orten. Två områden har därför i planen avsatts 
för verksamheter. 

Det ena har utlagts väster om länsväg 156 ca 
500 m norr om Sandvadskrysset. Här uppe på 
dalsidan omsluts det av skog och inkräktar inte 
på det öppna landskapet. Hit bör i första hand 
lokaliseras företag som inte bör placeras i an
slutning till bostadsbebyggelse och som har be
hov av mer omfattande transporter. Det andra 
området finns i anslutning till Sandvadskrysset. 
Detta område är attraktivt för etablering av 
handelsverksamheter och serviceföretag ge
nom sitt läge i korsningen mellan vägarna 156 
och 626. 

Att tillåta handel i detta läge medför risk för att den 
kommersiella delen av serviceutbudet i Hyssna suc
cessivt flyttas hit. Området ligger exponerat i den 
öppna dalgången och står därmed i konflikt med 
de önskemål om öppen obebyggd dalgång som 
framförts i samband med landskapsbilden. 

Vid avvägningen har bedömts att handelsläget 
är av så stort intresse att detta överväger de 
nackdelar som etableringen får för landskaps
bilden och centrumfunktionen. 

För att minska de negativa effekterna föreslås 
verksamhetsområdet indraget från väg 156 
och begränsat i omfattning. Vid en kommande 

detaljplanering bör beaktas att tillräckligt 
skyddsavstånd sparas mot den föreslagna 
bostadsbebyggelsen på Uvekullen. Krav bör 
ställas på trädplantering för att uppnå samhö
righet med befintlig vegetation på Uvekullen 
och för att ge dalgången en visuell avslutning. 
Planskissen på föregående sida ger anvisning om 
hur dessa krav kan beaktas. 

Avloppssituationen i Hyssna innebär att enskilda 
avloppslösningar i första hand bör komma ifråga. 
Innan områdena tas i anspråk måste därför avlopps
frågan lösas. Detta sker lämpligen i anslutning till 
detaljplaneringen. 

När nya verksamheter startas upp sker detta i stor 
utsträckning i anslutning till bostaden, oftast i sam
band med att bygglovansökan inlämnas för tillbygg
nad av bostadshus eller garage. Ekonomiskt ut
rymme finns oftast inte för etablering på ett verk
samhetsområde. När företagen senare vuxit visar 
erfarenheten att det är mycket svårt att omplacera 
dem till ett verksamhetsområde. 

En beredskap måste därför finnas för behandling 
av sådana bygglovansökningar. Följande övergri
pande riktlinjer bör tillämpas i Hyssna. 

- Inom tätbebyggda bostadsområden bör inte 
verksamheter tillåtas annat än sådana som 
kan ske i eller i nära anslutning till bostaden 
och som inte medför störningar för närbo
ende. Bostadsändamålet skall vara det do
minerande markanvändningssättet. (Oftast 
finns här detaljplaner som reglerar mark
användningen). 

- Inom det "öppna landskapet" är det mindre 
lämpligt att lämna bygglov till verksamheter. 
De verksamheter som finns här redan tillåts 
expandera. Nya verksamheter i anslutning 
till dessa tillåts inte. 

- På "dalsidorna" upp mot skogskanten kan 
finnas förutsättningar för etablering av vissa 
verksamheter om övriga frågor som trans
porter, utfarter, va-frågor och störningar kan 
lösas på tillfredsställande sätt. 
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Skola 
Skolan är nyligen utbyggd. Befintliga lokaler 
räcker under överskådlig tid. Markutrymmet 
är tillräckligt varför ytterligare markreserva
tioner inte erfordras. 

Önskemål härunder arbetets gång framförts om att 
gymnastikbyggnaden skall byggas om till sporthall. 
Den mark som i planen avsatts för skoländamål är 
tillräcklig för en sådan ombyggnad, alternativt riv
ning av gymnastikbyggnad och nybyggnad av sport
hall. 

Kyrkan 
Församlingen äger förutom kyrkan även fast
igheterna Lockö 3:5 och 3:3. Här finns tillräck
ligt utrymme för framtida utvidgning av kyr
kogården. Området har i planen avsatts för 
kyrkligt ändamål. Ytterligare markreservatio
ner erfordras inte. 

Centrum 
Inom det område som på kartbilden markerats som 
centrumområde återfinns post, bank, bibliotek, res
taurang, daghem samt ett antal företag dvs sådana 
verksamheter som normalt återfinns i centrum. 

Vad som främst saknas här är en livsmedelsaffär. I 
Hyssna finns redan en livsmedelsaffär vid väg 156. 
Underlag för ytterligare en saknas. 

Med hänsyn till att även kyrkan och skolan 
finns i nära anslutning faller det sig naturligt 
att låta detta område utvecklas till ett samhälls-
centrum. 

Kompletterande centrumfunktioner bör därför 
i första hand rekommenderas att lokalisera sig 
hit. Det område som i planen angivits för cen
trum innehåller tillräckliga ytor för centrum
utveckling inom planperioden. 

Denna "önskvärda" centrumutveckling hotas i viss 
mån av det föreslagna verksamhets- och handels-
området vid Sandvadskrysset. 

Det kan förväntas bli attraktivt för handelsföretag 
att etablera sig här eftersom det är ett bra annons
läge och lättillgängligt för bilister. Här vänder sig 
också affären såväl till hyssnaborna som till de för
bipasserande. 

Den troliga utvecklingen blir att den kommer
siella verksamheten successivt flyttar ut till 
Sandvadskrysset medan den administrativa 
och sociala samhällsverksamheten blir kvar 
inom det nuvarande centrumområdet. 

Strategiskt område 
Den öppna åkerbruksmarken mellan skolan 
och kyrkan har i planen angivits som "strate
giskt" område. 

Några exploateringsintressen har ännu inte riktats 
mot detta område. Däremot kan det bli en tillgång 
för framtida markanspråk som har behov av när
het till centrum. 

Området är redan genom tidigare bebyggelse av
gränsat från det öppna, sammanhållna jordbruks
landskapet söder om Melltorp. Några kultur- eller 
landskapsbildsvärden som skulle hindra en fram
tida ändrad markanvändning finns inte här. 

En ändrad markanvändning här är av så stor 
betydelse för samhälllet som helhet att det 
måste föregås av en planläggning. Tillsvidare 
bör pågående markanvändning bibehållas. 
Byggnadsnämnden rekommenderas att i sin 
lovgivning iaktta stor restriktivitet mot åtgär
der som i framtiden kan hindra eller försvåra 
en ändrad användning av området. 
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3.14 Konfliktområden 
Det ligger i planarbetets uppgift att kartlägga och 
redovisa konfliktområden. Dessa konflikter är dels 
intressekonflikter, dvs när två eller flera oförenliga 
intressen riktar sig mot samma markområde och dels 
målkonflikter där mMsättningarna för planarbetet 
motverkar varandra. I Hyssnaplanen återfinns båda 
dessa konflikttyper. 

Den intressekonflikt som i första hand bör re
dovisas gäller verksamhetsområdena 

Området vid Sandvadskrysset är ett eftertraktat 
läge för handelsverksamhet, och som sådant en 
utveck-tingspotential för samhället. Mot en exploa
tering av området talar landskapsbildssynpunkter, 
trafiksynpunkter och centrumaspekter. Trafik
synpunkterna innebär i korthet att bebyggelsen inte 
bör tillåtas utveckla sig för nära länsvägen som skall 
ha en hög trafikstandard. Risk finns då att samliället 
successivt "bygger in" vägen och att behov av en ny 
förbifart på sikt uppstår. En utveckling av ett han
dels- och verksamhetsområde i detta läge ger också 
upphov till ökad trafik i en redan olycksdrabbad 
korsning. Centrumaspekterna innebär, som tidigare 
nämnts, att den kommersiella delen av centrum tro
ligtvis kommer att flyttas hit medan samhällsservicen 
och institutionerna kommer att ligga kvar. Konse
kvensen blir en centrumsplittring och något längre 
väg för hyssnaboma till affärerna 

I avvägningen mellan dessa intressen har handels-
områdets utvecklingspotential fått väga tyngst. I pla
nen föreslås därför att mark reserveras för ett 
verksamhets- och handelsområde i detta läge. 

Området väster om väg 156 är avsett för verksam
heter med stort transportbehov och som inte bör 
placeras inom bostadsområdena. Den föreslagna 
placeringen inkräktar inte på det öppna jordbruks
landskapet. Området är slutawerkat varför 
skogsbruksverksamheten berörs endast marginellt. 
Vägverket anser dock att en direktutfart mot väg 
156 är olämplig. 

Något ställningstagande i konflikten görs inte 
i planen. Frågan om utfart får tas upp när en 
utbyggnad av området blir aktuell. 

Målkonflikten gäller närsaltsbelastningen i 
Surtan contra utbyggnaden av Hyssna som 
serviceort. 

Målet att minska närsaltsbelastningen i Surtan ger 
begränsningar på avloppssidan som medför att ut
vecklingen av bebyggelsen i Hyssna, och då främst 
verksamhetsområdena, kanske inte kan komma till 
stånd i den utsträckning som planen redovisar. Om 
avloppsreningsverket försesmeden "våtmark" som 
vattnet får passera innan det når Surtan bedöms den 
kvarvarande kapaciteten i reningsverket, ca 30 
stycken hushåll, kunna utnyttjas utan att närsalts
belastningen i Surtan ökar. 

För resterande bostäder, liksom verksamhetsom
rådena, får enskilda avloppslösningar utarbetas som 
inte medför ytterligare belastningar av Surtan. Så
dana lösningar är beroende på markbeskaffenheten, 
vilken i planen inte närmare utretts, och de tekniska 
lösningar som vid exploateringstillfallet står till buds. 
Detta innebär att kravet på avloppssidan kan 
begränsa en önskvärd utveckling av Hyssna 
som en serviceort för oinlandet. I vilken utsträck
ning detta kommer att ske kan inte bedömas nu. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Vattenförsörjning 
Nuvarande vattentäkt är som tidigare nämnts till
räcklig för befintlig bebyggelse och den utbyggnad 
som planeras under de närmaste 10 åren. 

För att trygga samhällets vattenförsörjning på lång 
sikt har möjliga vattentäkter utpekats vid Borred 
och Hajomsavlagringen. Dessa tigger utanför plan
området men bevakas genom den kommunomfat
tande översiktsplanen. Vattenkvalité och kapacite
ten har utretts. Ytterligare åtgärder planeras inte 
förrän det blir aktuellt att ta dem i anspråk. 

En reserwattentäkt bör anvisas som kan tas i an
språk med kort varsel om den ordinarie vattentäkten 
skulle förorenas. 

Transport av farligt gods 
Den väg som utnyttjas för flertalet transporter är 
väg 156 mot Göteborg. Vägen ligger utanför de 
tätbebyggda områdena och en olycka här bedöms 
inte vara en säkerhetsrisk av sådan storleksordning 
att åtgärder måste vidtas. 

Ytterligare två genomfartsvägar finns i Hyssna där 
farligt gods kan transporteras. Dessa är vägen mot 
Bollebygd och vägen mot Seglora. Inte heller här 
finns omfattande tätbebyggelse i omedelbar närhet 
av vägen. I översiktsplanen har beaktats att ny be
byggelse inte lokaliseras i omedelbar närhet av dessa 
vägar. 

Några verksamheter som kräver regelbundna trans
porter av farligt gods utöver bensinstationen finns 
inte i Hyssna. 

Skredrisk 
Säkerheten mot skred har översiktligt bedömts för 
de tätbebyggda områdena. Några riskområden som 
kräver insatser för att uppnå tillfredsställande sä
kerhet har inte observerats. För nybyggnadsom
råden sker regelmässigt en skredriskbedömning vid 
detaljplanearbetet. En närmare redovisning av de 

geotekniska förhållandena finns i nulägesbeskriv-
ningen. 

Trafiksäkerhet 
Det s k Sandvadskrysset, korsningen mellan väg 
156 och Surtevägen, är starkt olycksdrabbat. En 
ombyggnad av korsningen är angelägen för att uppnå 
större säkerhet. Ansvaret för en sådan ombyggnad 
vilar på vägverket såsom väghållare. 

Lukt- och hälsostörningar från 
jordbruket 
Jordbruksmarkens nära anslutning till bostads
bebyggelsen skapar risk för luktstörningar vid göd
selspridning samt ev hälsorisker vid användandet 
av bekämpningsmedel i jordbrukssammanhang. Lo
kala hälsoskyddsföreskrifter föreslås bli utarbetade 
för de aktuella områdena. 

Radon 
En översiktlig inventering av markradon genomför
des 1990 i hela kommunen. Radongasavgången från 
marken är i stort avhängig de geologiska förutsätt
ningarna. Hyssna utgörs av ett isälvsdelta. Marken 
i Surtans dalgång består huvudsakligen av isälvsav-
lagringar från Rya ner till en gräns strax nedanför 
reningsveket. Söder om denna gräns domineras dal
gången av sedimentjordarter. 

Isälvsmaterialet är genomsläpptigt för radongas. De 
mätningar som är gjorda inom detta område visar 
på radonhalter inom normalriskområdet (10-50 000 
Bo/m3). 

Sedimentjordarna är betydligt tätare och ligger inom 
lågriskområdet (0-10 000 Bq/m3). 

Markradonavgången kan variera mycket kraftigt 
även mellan mätpunkter som ligger nära varandra. 
Innan ny bebyggelse tillåts, där människor stadig
varande uppehåller sig, genomförs därför regelmäs
sigt marltf adonundersökning. 
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Bygatan 

Öppna landskapet framför byn förstärker upplevelsen av byn 
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RIKSINTRESSEN 

I detta kapitel redovisas i sammandrag de riksint
ressen som riktar sig mot planområdet och hur de 
har tillgodosetts i planeringen. 

Hyssna gamla kyrka och 
Melltorps by 
Den gamla kyrkan, från 1100-talet och miljön där
omkring (inkl Melltorps radby) är ett kullurminnes-
objekt av den digniteten att det angivits som riksin
tresse. 

Ur länsstyrelsens beskrivning: 

Välbevarat äldre odlingslandskap med karaktäris
tiska långsmala skiften och ålderdomlig bebyggelse 
som bildar en radby. I miljön ingår också Hyssna 
gamla kyrka från 1100-talet, en stenvalvsbro och 
ett hembygdsmuseum. 

Riksintressets behandling i översiktsplanen: 

Upplevelsen av Melltorps by är beroende av det 
öppna åkerbrukslandskapet söder därom. Hela om
rådet mellan väg 627 (Bollebygdsvägen) och Surtan 
har därför angivits vara av intresse för kultuiminnes-
vården. 

Organisationen av byn med ekonomibyggnaderna 
norr om bygatan mot Surtan och boningshusen sö
der därom ut mot odlingslandskapet är karaktäris
tiskt och bör bibehållas. Även bostadshusens tids
karaktär är viktig att bibehålla. 

Flera av ekonomibyggnaderna har idag mist sin 
funktion och önskemål om rivning har också fram
förts till kommunen. Eftersom ekonomibyggnader
na är en viktig del av radbyn bör ansträngningar 
göras för att finnanya funktioner till de gamlahusen 
så dessa kan stå kvar utan förvanskning. 

I planen föreslås att detaljplan eller områdes
bestämmelser upprättas för att utöka bygglov

plikten, beskriva de kriterier utifrån vilka lov 
skall bedömas och för att bibehålla det öppna 
åkerbruks landskapet söder om byn. 

Kyrkrniljön omfattar förutom kyrkan även stenbron, 
hembygdsmuseet, fastigheten 2:10 och gamla sko
lan. Upplevelsen av miljön är också starkt bero
ende av Surtan och det parkliknande landskapet 
den flyter igenom. 

Hela detta område har därför i planen angivits 
som bevarandeområde för kulturminnesvår
den. Även här föreslås att områdesbestäm
melser eller detaljplan upprättas för att utöka 
lovplikten, ge riktlinjer för lovgivning och reg
lera markens användning. 

Åtgärder på kyrkobyggnaden och kyrkogården reg
leras redan genom Mturminneslagen. 

Lönsvög 156 
Länsstyrelsen har i tidigare sammanhang förklarat 
länsväg 156 vara av riksintresse. 

Riksintressets behandling i översiktsplanen: 

Vägen bibehålls i sitt nuvarande läge. 

Utökat skyddsområde till 30 m gäller enligt § 47 
Väglagen. Ett nytt verksamhetsområde har i planen 
angivits strax norr om Sandvadskrysset. Möjlighe
ten att anordna utfart från området till väg 156 har 
bedömts kunna ske utan att motverka riksintresset. 
Om utfart inte kan ordnas direkt mot väg 15 6 bör 
utfart kunna anordnas via Sandvadskrysset. 

I planen har påtalats behovet av en ombyggnad av 
Sandvadskrysset för att öka trafiksäkerheten. Väg
verket är huvudman för länsvägen och därmed an
svarig för de föreslagna trafiksäkerhetsåtgärdema. 
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6 KONSEKVENSER 

Planen ger möjlighet till en utökning av bostäder 
och verksamheter i Hyssna. Planen anvisar också 
hur utökningen skall ske för att de negativa konse
kvenserna i möjligaste mån skall begränsas. 

Markanspråk 
Planen medger en utbyggnad av såväl bostäder som 
verksamheter med därav följande markanspråk. 
Den mark som i planen anvisats för detta utgör inte 
högproduktiv jordbruks- eller skogsbruksmark. 
Kravet på hushållning med naturresurser har beak
tats. Inte heller finns det starka natur- eller 
kulturvårdsintressen riktade mot markområdet som 
allvarligt skulle störas av den föreslagna utbyggna
den. 

Vad gäller landskapsbilden kommer det planerade 
verksamlietsområdet vid Sandvadskrysset att på
verka denna negativt. I övrigt störs inte den "vär
defulla" landskapsbilden av en utbyggnad. 

Kommunal service 
Den kommunala servicen i form av barnomsorg, 
skola, hemtjänst och äldreomsorg har kapacitet att 
möta den ökade efterfrågan. Erforderligt markom
råde för skolans behov finns avsatt i planen. Plats 
för utbyggnad av gruppbostad för äldre har också 
reserverats i planen. 

Trafik 
En ökad befolkning och fler verksamheter ger en 
ökning av trafikarbetet. Det befintliga vägnätet kla
rar den förväntade ökningen. Någon "inre genom
fart" i samhället finns inte och planeras heller inte att 
byggas ut för att undvika problem med genomfarts
trafiken. Möjligheten att välja kollektiva transpor
ter underlättas genom utbyggnad av en pendlar
parkering vid Hyssna Handel. 

Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter 
ökar om utbyggnaden av gång- och cykelvägar ge
nomförs enligt förslaget i planen. 

Den korsande trafiken över väg 156 begränsas ge
nom att bebyggelsen i huvudsak inte tillåts utbreda 
sig väster om vägen. 

Energi 
För att möta den ökande energiförbrukningen före
slås i planen besparingsåtgärder som tar sig uttryck 
i samordnad värmeförsörjning för de centrala de
larna och en större hänsyn till de klimatiska förut
sättningarna vid lokalisering av ny bebyggelse. 

Vidare har en inventering av fömtsättningar för lo
kal energiproduktion genomförts. De energimängder 
som här blir aktuella är dock av marginell betydelse 
för totala energiförbrukningen i Hyssna. 

Miljö 
Genom de åtgärder som föreslås i planen kommer 
närsaltsbelastningen i Surtan att minska. Detta för
bättrar betingelserna för växt- och djurlivet i Surtan 
samtidigt som det bidrar till att minska övergöd
ningen av de kustaära vattnen. 

En viss överstyrning till mer "kretsloppsanpassade" 
energislag kan bli resultatet av en samordnad vär
meförsörjning. 

Kultur 
De restriktioner som införts i planen innebär att det 
värdefulla kulturlandskapet fått ett starkare skydd 
än tidigare. 

I planen föreslås också att skyddet för de kulturhis
toriskt värdefulla miljöerna i Melltorps by och vid 
gamla kyrkan utökas genom områdesbestäm
melser. Även innan dessa åtgärder genomförts med
för planen att byggnadsnämnden åläggs att iaktta 
stor restriktivitet vad gäller lov som kan påverka 
kulturmiljön här. 
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Områden med gällande detaljplan 

Områden där detaljplan avses upprättas 

Områden där områdesbestämmelser avses upprättas 

Naturvårdsområde enligt 19 § NVL, föreslås 

Skyddsbestämmelser för vattentäkt, enligt 19 kap VL. 
avses upprättas 

Område inom vilket strandskydd, enl 15 § NVL gäller 

R1 Områden med stora kulturvärden 

R2 Områden med höga naturvärden 

R3 Områden med stora friluftsvärden 

R4 Områden av betydelse för landskapsbilden 

R5 Områden av intresse för idrotten 

R6 Jordbruksmark 

R7 Skogsmark 

R8 Energiproduktion och skogsbruk 

R9 Befintlig industri 

R10 Strategiskt område 
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8 RIKTLINJER 

DI 

D2 

OMRÅDEN MED/ELLER FÖRSLAG TILL, REGLERING ENLIGT PBL 

Områden med gällande detaljplan 

Områden där detaljplan avses upprättas 

Områden där områdesbestämmelser avses upprättas 

OMRÅDEN MED/ELLER FÖRSLAG TILL, FÖRORDNANDEN ENLIGT 
ANNAN LAGSTIFTNING ÄN PBL 

S Naturreservat enligt § 7 Naturvårdslagen, föreslås 

F2 Skyddsbestämmelser för vattentäkt, enligt 19 kap Vattenlagen, avses upprättas 

^ [ > K L / Område inom vilket strandskydd, enl 15 § NVL gäller 

OMRÅDEN, UTANFÖR DETAUPLAN ELLER OMRÅDESBESTÄMMELSER, MED 
SÄRSKILDA RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER 

Rl OMRÅDEN MED STORA KULTUR
VÄRDEN 

Här behandlas kulturlandskap och värdefulla 
bebyggelsemiljöer. 

Melltorps radby 
Byn har klassificerats som riksintresse för kultur
minnesvården. Detaljplan (eller områdesbestäm
melser) avses att upprättas för att skydda kultur
värdena. 

Innan reglering genomförts skall stor restriktivitet 
iakttas med bygglov, rivningar och andra åtgärder 
som kan påverka kulturvärdena. Lovansökningar 
skall regelmässigt sändas på remiss till Länsmuseet. 

Det öppna jordbrukslandskapet söder om 
Melltorps by 
Detta är ett kulturlandskap med stora landskaps
bildsvärden. Ny bebyggelse eller annan mark
användning som inte hänför sig till jordbruket 
bör inte tillåtas. Marken skall hållas öppen. 

Områdesbestämmelser eller detaljplan avses att 
upprättas. 

Området kring Hyssna gamla kyrka 
Den gamla kyrkan och miljön kring denna har klas
sificerats som riksintresse för kulturminnesvården. 

Områdesbestämmelser eller detaljplan avses upp
rättas för att skydda dessa värden. 

Innan reglering genomförts skall stor restriktivitet 
iakttas med bygglov, rivningar och andra åtgärder 
som kan påverka kulturvärdena. Lovansökningar 
skall regelmässigt sändas på remiss till Länsmuseet. 

Lockö kvarn 
Vattenkraften har här utnyttjats under mycket lång 
tid. Lämningar finns från olika tidsperioders anlägg
ningar. Åtgärder får inte vidtas som förstör eller 
förringar värdet av dessa lämningar. Områdes
bestämmelser avses att utarbetas för att skydda 
värdena. Även fastigheten Lockö 1:4 innefattas i 
denna miljö. 
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R2 OMRÅDEN MED HÖGA NATUR
VÄRDEN 

Närmare beskrivning av naturvärdena återfinns i 
naturvårdsplanen. 

Vid lämplighetsbedömningar och lovgivning skall 
särskild hänsyn tas till dessa värden. Dessa områ
den är ofta också ekologiskt känsliga. 

R3 OMRÅDEN MED STORA 
FRILUFTSVÄRDEN 

Dessa områden är av stor betydelse för strövande 
och promenader. 

Vid lämplighetsbedömningar och lovgivning skall 
särskild hänsyn tas till friluftsvärdena. Åtgärder som 
hindrar eller avhåller allmänheten från att nyttja 
marken för rekreation skall undvikas. 

R4 OMRÅDEN AV BETYDELSE FÖR 
LANDSKAPSBILDEN 

Inom dessa områden är vegetationen av stor be
tydelse för upplevelsen av landskapet. Vegetatio
nen bör bibehållas. 

R5 OMRÅDE AV INTRESSE FÖR 
IDROTTEN 

Åtgärder bör inte vidtas som hindrar att detta om
råde på sikt kan tas i anspråk för idrottsändamål. 

Lov till bebyggelse bör heller inte medges så nära 
att störningar från bollplanerna kan befaras. 

R6 JORDBRUKSMARK 

Marken är av högt brukningsvärde. Vid lämp
lighetsbedömningar, lovgivning och andra beslut rö
rande marken skall särskild hänsyn tas till områ
dets värde för jordbruket. Bebyggelse bör inte för
läggas på jordbruksmarken och inte heller så att 
den kan medföra miljömässiga konflikter på grund 
av lukt, spridning av bekämpningsmedel eller bul
ler från jordbruksföretagen. 

R7 SKOGSMARK 

Området är av betydelse för skogsbruket. Vid 
lämplighetsbedömningar och lovgivning skall sär

skild hänsyn tas till områdets värde för skogsbru
ket. 

För områden som också är av värde för naturvår
den och friluftslivet skall skogsbruket ta hänsyn till 
dessa värden. 

R8 ENERGIPRODUKTION OCH 
SKOGSBRUK 

Området är av betydelse för skogsbruket samtidigt 
som förutsättningar finns för energiproduktion ge
nom vindkraft. 

Inom detta område bör inte lov lämnas till bostads
bebyggelse eller annan verksamhet som kan störas 
av vindkraftverk eller som kan hindra eller motverka 
vindkraftutnyttjande eller skogsbruket. 

R9 BEFINTLIG INDUSTRI 

Viss utveckling av befintlig industri bör kunna tillå
tas. Nya industrietableringar i anslutning till befint
liga anläggningar tillåts inte. 

RIO STRATEGISKT OMRÅDE 

Området kan, genom sitt läge, få stor betydelse för 
samhällets framtida utveckling. Flera intressen av 
markutnyttjande kan, beroende på samhällets ut
veckling komina att riktas mot området. 

Tills vidare bör pågående markanvändning bibehål
las. Stor restriktivitet skall iakttas mot åtgärder som 
i framtiden kan hindra eller försvåra en ändrad mark
användning. 

Rl l KYRKANS OMRÅDE 

Frågor rörande kyrkor och kyrkogårdar regleras 
genom kulturminneslagen (KML). Kommunen och 
länsstyrelsen delar ansvaret i dessa frågor. 

RISKZON 

Riskområde för olyckor vid transport av farligt gods. 
Området är också bullerstört av trafiken. Inom detta 
område bör ingen ny bebyggelse tillåtas. 
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Lockö kvarn 

Dalgången öster om Skogvallavagen 
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9 GENOMFÖRANDE 

Planens genomförande är avhängig insatser från flera 
parter. I Hyssna är det främst kommunen, vägverket 
och enskilda markägare som är direkt berörda. Den 
huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan dessa par
ter redovisas här nedan i huvuddrag. 

Avloppsfrågan 
Innan fler anslutningar sker till reningsverket bör detta 
kompletteras med en "våtmark" för ytterligare re
duktion av främst kväveföreningar innan det renade 
vattnet släpps ut i Surtan. Kommunen ansvarar för 
utbyggnaden av denna. 

Kommunen utreder frågan om komplettering av 
reningsverket med en rötningsanläggning dimensio
nerad for reningsverkets kapacitet plus en ytterli
gare volym för enskilda ej anslutna avlopp. Kom
munen tar initiativet till att avtal upprättas med markä
gare som åtar sig att ta hand om slammet. 

För de bebyggelseområden som inte avses att ans
lutas till reningsverket utformas avloppssystemet i 
samband med detaljplaneringen. Därefter ansvarar 
exploatören för utbyggnaden. 

Energi 
Utbyggnaden av panncentralen och ledningssystemet 
för den samordnade värmeförsörjningen i centrala 
Hyssna ansvarar kommunen för genom sitt Värme 
AB. 

Eventuell utvinning av energi från vatten- eller vind
kraft får ske på enskilt initiativ. 

Kollektivtrafik 
Utbyggnaden av pendlarparkeringen är redan ge
nomförd. Kommunen tar initiativet till samordning 
av kollektivtrafiken. 

Äldreomsorg 
Kommunen äger fastigheten Lockö 2:7. Det på fast
igheten befintliga äldre huset avses att rivas för att 
ge plats för en ny gruppbostad för äldre. Kommu
nen ansvarar för projektet. 

Surtans vattenmiljö 
Kommunen kontaktar markägarna för anordnan
de av s k kvävefällor utefter Nordbäcken och 
Stackebäcken och tar initiativ till Surtanprojektet. 

Kulturvården 
Kommunen upprättar områdesbestämmelser för att 
skydda de kulturhistoriska värdena i Melltorps by 
och vid gamla kyrkan. 

Naturvården 
Kommunen tar initiativet till att ett naturreservat in
rättas för att skydda naturvärdena på Stoms ås. 

Nya bostäder 
Nya tomter för småhus bör i första hand komma till 
stånd genom enskilt initiativ. Kommunen utarbetar 
detaljplan efter förfrågan från markägaren eller 
exploatören. Om bostadsbyggandet inte utvecklas 
i tillräcklig omfattning tar kommunen initiativet till 
exploatering inom Dalängsområdet och Uvekullen. 
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Verksamheter 
Väster om väg 156 
Exploatering av området kräver stora tröskel
investeringar. Utredningar om bland annat avlopp 
och detaljplanering krävs innan utbyggnad kan ske. 
Ytterligare åtgärda avvaktar exploateringsintressen. 

Vid Sandvadskrysset 
Marken är lättexploaterad. Kommunen genomför 
utredningar angående lämplig avloppshantering samt 
upprättar planprogram där markanvändning anges 
och ramarna för exploateringen preciseras. 

Markförvärv och exploatering avses ske på enskilt 
initiativ. Kommunen upprättar detaljplan efter för
frågan från markägare eller exploatör. 

Trafikåtgärder 
Ombyggnaden av Sandvadskrysset och Hejco-
krysset, inklusive övergångsstället vid skolan åvilar 
vägverket såsom väghållare liksom utbyggnaden av 
gång- och cykelvägar utefter Bollebygdsvägen och 
Segloravägen. 

Vattentäkt 
I översiktsplanen har område vid Borred utpekats 
som intresse för framtida vattentäkt. Vattenkvalitén 
och kapaciteten har utretts. Områdena ligger utan
för planen. De finns dock angivna i den kommun
omfattande översiktsplanen som potentiella vatten
täkter med angivande av särskild uppmärksamhet 
med hänsyn till detta. Ytterligare åtgärder planeras 
inte förrän det blir aktuellt att ta takten i anspråk. 

Förläggargården Lockö 1:2 
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MARKS KOMMUN 1996-09-16 

INLEDNING 

Med anledning av de synpunkter som framfördes under samrådet genoinfördes följande 
andringar: 

Verksamhetsområdet vid Sandvadskrysset begränsades och etl skyddsområde lades 
in mellan detta och det föreslagna bostadsområdet på Uvekullen. 

Nalurvårdsintresscna sammanfördes under en egen rubrik 

Förslaget lill områdesbestämmelser begränsades i Surtans dalgång 

Nulägesbeskrivningen kompletterades med uppgifter om geologi, geoteknik, kli
mat, hydrologi och kullurmiljöintressen 

Dessutom har ett antal förtydliganden och redaktionella ändringar genomförts. 

Planen har därefter hållits utställd under tiden 1996-06-06-07-31. 

Annons och kungörelse om utställningen var införd i ortens tidningar 1996-05-30. Plan-
förslagel har också översänts för ev synpunkter lill myndigheter, föreningar och andra 
berörda enligt bifogad sändlisla. 

De yttranden som inkommit under utställningstiden redovisas här nedan i sammandrag 
med kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunkansliet. 

MARKS KOMMUN 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER 

SAMMANFATTNING YTTRANDE 

Länsstyrelsen 

Melltorps radby utgör ell riksintresse för kultur
minnesvården. Länsstyrelsen anser det angeläget 
alt kommunen prioriterar regleringen av områ
det genom detaljplan eller områdesbestämmelser 
för att säkerställa riksintresset. 

Vägverket anser del olämpligt med en direktutfart 
mot väg 156 från det föreslagna verksamhetsom
rådet väster om vägen. Länsstyrelsen delar väg
verkets uppfattning och anser därför atl verksam
hetsområde! är olämpligt placerat varför del skall 
utgå ur förslaget. 

I huvudrapporten bör finnas en samlad redovis
ning av hälso- och säkerhetsfrågorna. 

Länsstyrelsen anser del angeläget att kommunen 
tar ställning till lokaliseringen av reservvattentäkt 
och alt clt genomförande säkerställs. 

Hyssna har troligtvis brukals intensivt sedan sten
åldern. Detta bör uppmärksammas så att arkeo
logiska utredningar ulförs i elt så tidigt skede som 
möjligt införde nya exploateringarna. 



MARKS KOMMUN 1996-09-16 

SAMMANFATTNING YTTRANDE 

Vattenfall 
Inga erinringar framförs mot planförslaget. 

KOMMENTARER 

Telia 
Telia har inga erinringar mot översiktsplanen. 

Sev nät 
Inga erinringar framförs mot planförslagcl. 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden framhåller att trots påpekandet i 
samrådsytlrandct om att materialet borde komp
letteras med enskilda byggnader och forn
lämningar så verkar det som om en del byggna
der tagits bort. 

Länsmuseet har i ett särskilt yttrande avgett syn
punkter på förslaget. Detta finns inte redovisat i 
samrådsredogörelsen. 

Kulturnämnden anser ånyo alt det i texlavsnillet 
bör beskrivas all området innehåller ett flertal 
fornlämningar och att det är angeläget alt arkeo
logiska undersökningar utförs inom de områden 
som angclts för exploatering. 

Fritidsnämnden 
Fritidsnämnden har inga erinringar mot plan

förslagcl. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndens arbetsutskott har inget att erinra mot 

förslaget. 

För all åstadkomma ett hanierligl material har 
planen delats upp i flera dokument. Ett doku
ment (nulägesbeskrivningen) redovisar förutsätt
ningar och underlagsmaterial, ett annat dokument 
(planförslagcl) redovisar de överväganden och 
ställningstaganden som gjorts. Vad som hänt mel
lan samrådet och utställningen är au nulägesbe
skrivningen kompletterats så all den omfattar en 
fullständig redovisning av fornlämningar och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Planhand» 
lingen har också renodlats så alt denna endast 
omfattar överväganden och ställningstaganden. 

Det är länsstyrelsens uppgift all samordna och 
sammanvägs de statliga intressena. Kulturvård' 
ens och därmed länssmuseels intressen, finns in
arbetat i länsstyrelsens samrådsyttrande. 

Uppgifter om alt detaljplanerna, som skall föregå 
exploateringarna, särskilt skall beaktade kultur
historiska värdena kommer att införas i texten. 

MARKS KOMMUN 

SAMMANFATTNING YTTRANDE 

Socialnämndens arbetsutskott 
Nämnden har inget all erinra och hänvisar till ti
digare beslut angående äklrebostäder. 

Tekniska nämnden 
Nämnden vidhåller att en inre förbindelse mellan Möjligheten till en sådan har övervägts i planen. 
I lyssna centrum och I lyssna handel skall inarbe- Nackdelarna har bedömts större än vinsterna 
las i planen. vanor någon sådan inte föreslås i planen. 

Nämnden y 
Sandvad sk; 

rkar 
II Ut! 

att verksamhetsområdet vid 
:å ur förslaget. 

Hyssna LRF 
Förbundet vänder sig mol all exploatering av Planen härtill uppgitt all anvisa plats loi den lör-
marken föreslås vid Sandvad och Maricberg. väntade expansionen av bebyggelsen. Detta har 

Hyssna Hembygdsförening 

Förslaget all lokalisera en verksamhetsområde Landskapsbild och miljöaspekter har vägts in vid 
till Sandvadskrysset visar på bristande förståelse den avvägning som gjorts. Närheten till Sand-
för landskapsbild och kullurlandskapels miljö-



MARKS KOMMUN 1996-09-16 

SAMMANFATTNING YTTRANDE KOMMENTARER 

värden. Störningseffekter kan också befaras på samheter som skall få clablera sig här liksom lil-
del planerade bostadsområdet på Uvekullen som låten nivå på störningar kommer all regleras i en 
vi ställer oss positiva till. detaljplan innan exploatering får ske. 

Dalängsområdcl bör med sin centrala 
serveras för flerfamiljshus. 

Mariebergsområdet är olämpligt all bebygga då 
det ligger nära vattentäkten och kan utsättas för 
störningar från jordbruket. 

Möjligheten all bebygga området med lägenhe
ter helt eller delvis finns. I dagens läge är del i 
första hand villatomter som efterfrågas. När om
rådet blir aktuellt all bebygga kommer cll pro
gram alt tas fram som anvisar vad som skall byg
gas på området. 

I stort sett all bebyggelse i Hyssna ligger inom 
befintlig vattentäkts tillrinningsområde. På sikt 
erfordras därför en ny vattentäkt. Ett område för 
delta har också reserverats vid Borred. Den be
fintliga vattentäkten utgöres av en bcrgborrad 
brunn av 56 melcr djup. Den föreslagna bebyg
gelsen vid Marieberg förändrar inte i någon större 
Utsträckning rådande förhållanden. Vad gäller 
störningar från jordbruket sä ligger befintlig bo
stadsbebyggelse vid Marieberg närmare ev stör
ningskälla. 

När del gäller övriga föreslagna bostadsområden Bebyggelsen kominer all föregås av delaljplane-
nordväst om Melllorp bör man även la hänsyn ring dar hänsyn kommer au las lill natur- och 
lill kulturlandskapet och värdefull natur. kulturvärdena inom varje område för sia. 

Marks Naturskyddskrets 
Kretsen manar till försiktighet när det gäller ut
byggnaden av vattenkraften. 

En splittring av centrum bör undvikas. Detta blir 
fallet om ctableringcn vid Sandvadskrysset kom
mer till stånd. 

En utbyggnad av vattenkraften måste föregås av 
en vattendom. I denna kommer villkoren för ut
byggnaden an uppställas. Här kommer också 
naturvårdens krav alt beaktas. 

Risken för splittring är uppenbar. Detla har också 
beaktats vid den avvägning som förcgåll försla
get till lokalisering. Det goda annonsläget har 
dock blivit utslagsgivande. 

Hyssna IF 
Området för idrottsändamål har minskats i norra Det norra hörnet som tagits bort utgör en ck-
hörnci. Detta behövs för au få plals med yticrli- backe. Nalurvårdsinlres.scna har här prioriterats 
gare två stycken fotbollsplaner. högre än idrottsintressena. 

Marken i ekbacken utgöres av block ig morän 
vilket också innebär all anläggning av en boll-
plan här skulle bli kostsam. En viss utökning av 

MARKS KOMMUN 

SAMMANFATTNING YTTRANDE 

Elly ocb Carl-Gustaf Engström 
Som ägare lill fastigheten Brandskog 1:5 får vi 
meddela alt vi inte tänker sälja mark varken till 
bostads- eller industriändamål. 

Hyssna Centern 
Eftersom det i sak inte finns några vikliga för- Skrivelsen finns kommenterad i samiädsiedo-
ändringar i planförslaget hänvisas lill värt görelscn. Nåcoi nyil som förändrar de tidigare 
samrådsutlätande. kommentarerna har inie tillkommit. 

Hasse Persson, Framtidsgruppen 
inom Hyssna hembygdsförening 
Gruppen vänder sig moi det i planen angivna 
verksamhclsomradel vid Sandvad liksom den 
möjlighet till utvidgning av bostadsbebyggelsen 
vid Marieberg. Som motiv anges alt verksamhcl
somradel skulle förändra kulturlandskapet kring 
den gamla kyrkan på en oacceptabelt sätt, all 
det strider mot Agenda 21 och naturresurslagen 
och aii det splittrar centrumfunktionerna. 

Vad gäller Mariebergsområdet framhålls alt del 
inie skall tillgripas expropriation av mark mot 
markägarnas vilja. 



MARKS KOMMUN 1996-09-16 MARKS KOMMUN 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Utfart mot väg 156 från föreslaget verksamhetsområde 
Vägverket anser det olämpligt med direktulfarl mot väg 156 från del verksamhelsom
råde som förcslagils väster om vägen. Länsstyrelsen delar vägverkets uppfattning och 
anser därmed alt verksamhetsområdet är olämpligt placerat och bör utgå ur planförslagcl. 

I planarbeiet har fler aspekter än enbart utfarten vägts in vid lokaliseringen såsom stör
ningar, hantering av farligt gods, landskapsbild, topografi, genomfarlstrafik m fl. Dessa 
aspekter talar fortfarande för alt det föreslagna läget är väl valt. 

Ur strategisk synpunkt är det lämpligt alt tills vidare bibehålla verksamhclsomradel i del 
föreslagna läget för all inie annan markanvändning skall etableras som i framtiden hin
drar ett ian.språklagande som verksamhelsområde. Frågan om utfart ligger då kvar som 
en olöst konflikt mellan länsstyrelsen och kommunen. 

När del uppstår intresse av att ta verksamhclsomradel i anspråk kommer utfarten tro
ligtvis att kunna lösas på annat sätt än genom direktutfart. Frågan får då prövas i den 
detaljplan som skall föregå exploateringen. Länsstyrelsen häri del skedet möjlighet lill 
överprövning av planen om utfarten inte fåren tillfredsställande lösning. 

Arkeologiska förundersökningar 
Hyssna har sedan myckel länge varit bebott vilket styrks av det stora anlalel fornlämningar. 
Såväl länsstyrelsen som kulturnämnden framhåller au (Ter fynd kan förväntas vid fram
lida exploaleirngar varför del är viktigt att på elt tidigt sladium genomföra arkeologiska 
förundersökningar. 

I planen har uppställts krav på att framtida utbyggnader inom bebyggelseomradet skall 
föregås av detaljplanering. Texten kompletteras med uppgifter om alt särskild upp
märksamhet skall ägnas åt de kulturhistoriska värdena och att arkeologiska förunder
sökningar skall genomföras vid detaljplanering. 

Bostadsbebyggelse vid Maricberg 
Kritik har riktals mot den i planen föreslagna möjligheten till utökning av bostads
bebyggelsen vid Maricberg. Denna riktar sig mot att jordbruksmark las i anspråk, intrånget 
i landskapsbilden, störningar från jordbruket och risken för den närbelägna vattentäkten. 

Mol bakgrund av alt här redan rinns bostadsbebyggelse och planförslagcl innebär möj
lighet till en begränsad utökning med 6-8 enfamiljshus har följande bedömning gjorts. 
Intrånget i landskapsbilden kan accepteras. Den långsiktiga lösningen av vattentäkten 
innebär en flyttning av denna lill Borred. Fastighetsägaren avgör själv om en utökning 
av bebyggelsen skall komma lill stånd och därmed risken för atl ev slörningar kan ställa 
krav på begränsningar av jordbruksdriften. Jordbruksmarken utgör opriorilcrad mark. 
Om intresse finns all utöka bostadsbebyggelsen kommer kommunen all ställa sig positiv 
lill detta. Förslaget (ill planutformning bibehålles. 

Verksamhetsområde vid Sandvad 
Kritik har också riktals mol förslaget till verksamhetsområde vid Sandvadskrysset. Kri
tiken har framförts av tekniska nämnden, LRF, Hyssna Hembygdsförening, Framlids-
gruppen och markägarna och riktar sig mot intrånget i kulturlandskapet och all jordbruks
mark exploateras. 

Vid den avvägning som gjorts vid planutformningen har dessa aspekter vägts mot möj
ligheten till utveckling av näringslivet i Hyssna som annonslägel vid kryssel ger. Någoi 
nytt har inte framkommit under utställningstiden som ändrar denna bedömning. Försla
get till verksamhetsområde vid Sandvad bibehålles. 

Inre bilförbindelse mellan centrum och Hyssna handel 
Gatukontoret vidhåller att en inre bilförbindelse mellan centrum och Hyssna Handel bör 
återupprättas. Någoi nylt har under utställningstiden inte framkommit som ändrar del 
tidigare slällningsiagai.Jet. Planförslagets utformning bibehålls. 

KOMPLETTERING 1996-10-07 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 1996-09-26 beslutades all lexlen i 
beskrivningen skall kompletteras med uppgift om alt vid detaljplaneringen av Hyssna 
Daläng skall möjligheten till "inre" billorbindel.se med Hyssna Handel prövas. 

Yttrande frän Bollebygds kommun över planen inkom 1996-10-07 ulan erinringar. 



LÄNSSTYRELSEN 
Älvsborgs län 
Miljö och planenheten 

Bertil Hedman 
Tel 0521-27 02 10 

Kopia till 
Pärmen 
MPP1 
Enligt sändlista 

UTSTÄLLNING 
HYSSNA - fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark 

INLEDNING 

Detta yttrande avser ett under tiden den 6 juni - 31 juli 
1996 utställt förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kyssna. Med anledning av semestertider har länsstyrelsen 
begärt förlängd tid för att avge sitt granskningsyttrande. 

Länsstyrelsen avgav samrådsyttrande den 8 mars 1996 över 
ett förslag, som i stort sett överensstämmer med det nu 
utställda. Vissa mindre justeringar och kompletteringar 
har företagits. 

Länsstyrelsens formella uppgift vid granskningen av det 
utställda förslaget är att ange om förslaget tillgodoser 
riksintressen, om frägor rörande användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner samord
nats på ett lämpligt sätt samt om planen är lämplig med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till be
hovet av skydd mot olyckshändelser. 

Utöver detta kan lånsstyrelsen även framföra allmänna om
dömen om förslaget och lämna kommentarer med anledning av 
revideringar av förslaget. 

ALLMÄNT OMDÖME OM FORSLAGET 
Förslaget tillgodoser i stort sett de frågor som läns
styrelsen särskilt har att bevaka i samband med utställan
det - riksintressen, mellankommunala frågor samt hålso-
och säkerhetsaspekter. Vissa kompletteringar och förtyd-
liganden med anknytning till vissa av dessa sektorer bör 
dock ske innan förslaget förs fram till antagande. Även 
förtydliganden i vissa andra delar av förslaget bör också 
kunna ske. 

Postadress 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
Miljö och planenhcten 

Besöksadress 

Drottninggatan 2 



.. 

GRANSKNINGSSYNPUNKTER 
ÖVRIGT 

Riksintressen och mellankommunala frågor 

Förslaget berör ett riksintresse för kulturminnesvård 
(KP71), där Melltorps radby och området kring gamla kyrkan 
ingår. Länsstyrelsen finner att de rekommendationer som 
anges i förslaget tillgodoser riksintresset, men anser 
samtidigt att det är angeläget att kommunen prioriterar de 
åtgärder - reglering genom detaljplan eller områdesbestäm
melser - som anges för att säkerställa intresset. 

Länsväg 156 har i 
intresse, sårskil 
säkerhetsfrågor d 
ningen ifrågasatt 
sera ett verksamb 
rektanslutning ti 
av yttrande den 1 
till vågverkets s 
till ett särskilt 
Förslagshandlinga 
yttrandet. 

olika sammanhang uttalats som ett riks-
t i de fall då standard- och och trafik-
iskuterats. Vägverket har av den anled-
låmpligheten av att i förslaget lokali-

etsområde väster om nämnda väg med di
ll denna. Vägverket uppfattning framgår 
6 juli 1996. I yttrandet hänvisas dels 
amrådsyttrande den 9 februari 1996 och 

yttrande till komunen den 22 april 1996. 
rna saknar kommentarer till det senare 

Länsstyrelsen delar vad vägverket framfört, men anser sam
tidigt att föreslagen anslutning till väg 612 av andra 
skäl kan ifrågasättas, bl.a från landskapsbildssynpunkt. 
Eftersom frågan om lämplig väganslutning av verksamhets
området inte översiktligt klarats ut anser länsstyrelsen 
att detta bör utgå ur förslaget. 

Hägra mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av 

förslaget. 

Hälsa och säkerhet 

I länsstyrelsens samrådsyttrande efterlystes bl.a en sam
lad överblick i huvudrapporten om hälso- och säkerhets
frågornas redovisning samt att förslaget kompletteras med 
anledning av framförda geotekniska synpunkter från SGI. 
Någon revidering eller komplettering i nämnda avseeenden 
har ej skett. 

Av huvudrapporten bör det i vart fall framgå var övriga 
frågor som berör avsnittet HÄLSA OCH SÄKERHET finns be
handlade i underlagsmaterialet. Länsstyrelsen förutsätter 
även därvid att de geotekniska förhållandena även belyses 
närmare. 

I förslaget anges behovet av en reserwattentäkt, som kan 
tas i anspråk med kort varsel, samt att två områden i den 
kommunomfattande översiktsplanen därför pekats ut som in
tressanta för vattenförsörjningen av Hyssna. Ställnings
tagande till ett genomförande saknas dock. 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att kommunen, in
te minst ur beredskapssynpunkt, tar ställning till en lo
kalisering av en reserwattentäkt för Hyssna och att ett 

' genomförande av .en sådan säkerställs. 

Som framgår av lånsstyrelsens samrådsyttrande har området 
troligtvis utnyttjats intensivt under stenåldern och att 
detta förhållande bör uppmärksammas. Vidare att det år 
angeläget att arkeologiska utredningar utförs i ett så 
tidigt skede som möjligt för de nya exploateringsområdena. 
Planförfattaren har under hand meddelat att underlagsmate
rialet kommer att kompletteras i nämnda avsenden. Det är 
önskvärt att upplysningar om förhållanden även kortfattat 
anges i huvudrapporten. 

Vissa oklarheter av redaktionell karaktär föreligger i 
huvudrapportens textdel. En översyn kommer enligt uppgift 
att ske innan förslaget antas. 

Länsstyrelsen har berett följande regionala sektorsorgan 
och statliga myndigheter tillfälle att avge synpunkter: 
skogsvårdsstyrelsen, länsmuseet i Borås, vagverket, SGI, 
Vattenfall AB, Svenska Kraftnät, Te.ia AB/Göteborg och 
I15/Fo34. 

Yttranden bifogas från skogsvårdsstyrelsen, vägverket, 

Telia AB och I15/Fo34. 

I avgivandet av detta granskningsyttranoe har förutom 
undertecknade även deltagit kommunikationsdirektor ingve 
Johanssson, länsantikvarie Bo Åkerström samt företrädare 
för enheten för civil beredskap. 

•-'åns Hagberg , *9^——-J 'A — 



•CO- Skogsvårdsstyrelsen 
• i Älvsboras lan 

Såndl iota 

Skogsvårdsstyrelsen 
Länsmuseet, Borås 
Vägverket 
Statens Geotekniska Institut 
Vattenfall Västsverige 
Svenska Kraftnät 
Telia AB, Göteborg 
I15/Fo34 
MB södra militärområdet 
Lantmäterimyndigheten 

Lantbruks- och veterinärenheten, lantbruk o fiske 
Enheten för regional utveckling, kommunikationer 
Enheten för civil beredskap 
Förvaltningsenhetens rättsgrupp 
Förvaltningsenhetens sociala funktionen 
Bostadsfinansieringsfunktionen, Borås 
MPNv 
MPKm 
MPMs 
MPMÖ 

UTSTÄLLNING 
HYSSNA - fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark 
dnr 2011-7445-96 

Skogsvårdsstyrelsen har inga erinringar mot framlagt förslag till fördjupad 
översiktsplan för Hyssna, Mark. 

Pä Skogsvårdsstyrelsens vägnar 

w 

Nils-Gösta Sjörén 

Kopia: 
Distrikt 5 

Potndresj 

Box 343 

RdOkuukesx 

Stora IVog*i»ii 11-13 



fe Vägverket 
Ekonomi och Marknadsavdelningen 
Lars Thörnblad, 0521-27 48 07 

Länsstyrelsen 
i Älvsborgs län 
Miljö och planenheten 
Bertil Hedman 
462 82 VÄNERSBORG 

Datum 

1996-07-16 

Kopia till: 

— c ^ -

Betäckning (*ns«« vt<* sv") 

SA30 B 95:1319 
Et bttacknlng 

Lånsstyrcl-r .,-.:.•?'•: »' : 
Miijä- teti pUittCJr.iw-i ] 

tnk. V : ; : - 0 7 - 17 

ann: <5EE2£~-\ 

Telia Nättjänster, Accessnät 
Namn, telefon dir»kt 

Anne Hörberg, 033-19 33 06 
Kopia Ull 

Marks kommun 

livssna. fördjupad del av översiktsplan 90 för Harks kommun. 

Efter att, enl PBL 4:6, ha tagit del av rubricerat planförslag, 
upprättat i juni 1996, framför vi följande. 

Vi hänvisar till våra tidigare yttranden i ärendet dat. 
1996-02-09 och 1996-04-22. 

Vi konstaterar att frågan om hur utfarten från verksamhets-
området väster om väg 156 skall lösas, ej berörs. Vi anser att 
planförslaget skall redovisa detta. Vi förutsätter då en annan 
lösning än direkt utfart mot väg 156 enligt våra tidigare 
yttranden. 

Med vänlig hälsning 
-t 

A 
Lars Thörnblad 

dSetJ? 

UTSTÄLLNING 
HYSSNA - fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark 

Telia har inget att erinra mot översiktsplanen. 

Telekablar och andra teleanläggningar kommer att redovisas i sam an 

med upprättandet av detaljplaner. 

Med vänlig hälsning 

/ SY- / 

Anne Hörberg 

Region VSst 

Po«t«df»»i 

Box 1170 . 
ucDCnORn Vn««hottenaatan 14 0521-27 48 00 0521-27 48 29 

Telia AB (publ) 
Nätutformning Väst 

Säte: Stockholm 
Po»! 

Box 860 
501 15 BORAS 
Besök: Alvsborgsgalan 4 



FORSVARSMAKTEN 
ALVSBORGS REGEMENTE 
OCH FÖRSVARSOMRÅDE 

Pr+ 
CMan 

1996-06-25 13 920:50524' 
^ 

Eni>Vniwiarw 

Bertil Dahlman 
Värt fj&näKUJa, hvKfilQo^n 

FE, Bo Axberg 

Etldahm 

1996-06-18 
V4A IBrigionda damm 

Er Maefcnlrc 

2011-7445-96 
V4r (ornrjiöftda botaduwng 

Remissyttrande, förslag till fördjupad översiktsplan för Hyssna. Marks 
kommun 

115/Fo 34 har intet att erinra avseende förslag till fördjupat översikts
plan för Hyssna i Marks kommun. 

Bo Axberg 
S t fCFE 

Potl»drm« 

B c x a S 2 

501 IS BORAS Kasemvagen 

Tetofan 

033-17 40 0 0 

ATL451S 

T n T r t l T kix c m QI 



MARKS KOMMUN 

Kommunkansliets planeringsavd 

UTSANDNINGSLISTA 

1996-06-05 

1(3) 

HYSSNA - Fördjupad del av översiktsplan 90 för Mark 

A MYNDIGHETER m fl 

'Länsstyrelsen i Älvsborgs län 26* 
Banverket i Västra regionen 
Borås Telekontor 
Enheten för civil beredskap 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Kansliet 
Kulturmiljöenheten 
Lantbruksenheten 
Lantmäteriet 
Luftfartsverket 
Länsbostadsnämnden 
Länsmuseet 
Militärbefälhavaren. Västra Militärområdet 
Miljö- och planenheten 
Regionalekonomiska enheten 
Rättsenheten 
SJ Fastighetsdivisionen Region Väst 
Skogsvårdsstyrelsen 
Sociala enheten 
Statens Geotekniska Institut (SGI) 
Svenska Kraftnät 
Vattenfall AB 
Vattenfall Naturgas 
Vägverket 
Västra Radioområdet 
Älvsborgs Regemente och Försvarsområde 

"Landstingets planavd i Älvsborgs län 
•Lantbruksstyrelsen 
*SGU, Göteborg 
'Domänverket 
'Fastighetsbildningsmyndigheten 
'Hyssna församling 
•Pastoratskyrkorådet i Sätila-Hyssna 
'Stiftssamfälligheten 
'Polismyndigheten i Kinna polisdistrikt 
"Postmästaren 
'Hälso- och Sjukvårdskansliet i Södra Älvsborg 
'Vattenfall Sjuhärad AB 
'Yngeredsfors Kraft, Kungsbacka 
'Älvsborgstrafiken 

'Byggnadsnämnden 17 
'Tekniska nämnden 
'Fritidsnämnden 
'Kulturnämnden 
'Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
'Räddningsnämnden 
'Barn- och utbildningsnämnden 
'Socialnämnden 
'Kommunala handikapprådet 

•i l snssturpken nmbesörier utskick lill nedanstående instanser med kursiv stil. 
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MARKS KOMMUN 

"Marks Fastighets AB 
"Marks Bostads AB 
"Pensionärsrådet i Mark 
'Bollebygds kommun 

B FÖRENINGAR m fl 

Hembygdsföreningar 
'Hyssna hembygdsförening 
Marks hembygdskrets 

Hem- och skolaföreningar 
Hyssna Hem och Skola 

Idrottsföreningar 
Cykelklubben Mark 
Hyssna Idrottsförening 
Marks Ungdomsallians 
Marks Korpidrottsförbund 
Marks OL-ring 
Marks Handikappidrottsförening 
"Marks Sportfiskeklubb 
Sjuhäradsbygdens sportskytleklubb 

Naturvård m m 
Lilla Hålsjöns fiskevårdsförening 
Marks Fältbiologer 
Marks lokalavd av Friluftsfrämjandet 
Marks Naturskyddskrets 
Marks Miljövårdsgrupp 

Nykterhetsförening 
Sätila-Hyssna MHF-avdelningen 

Pensionärsföreningar 
Markbyggdens SPF-avdelning (SFRF) 
PRO i Mark 
Hyssna PRO 

Handikappföreningar 
De Handikappades Riksförbund i Mark 
Handikappförbundets Centralkommitté 
Synskadades Riksförbund (SRF), lokalavdelning Mark 

Studieförbund 
ABF Mark-Svenljunga 
Medborgarskolan i Mark 
NBV Södra Älvsborg 
SISU, Idrottsrörelsens Studieförbund 
Studiefrämjandet i Mark 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Tjänstemännens Bildningsverksamhet, (TBV) 
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Intresseorganisationer 
HSB i Mark 
Hyresgästföreningen i Södra Älvsborg, 
lokalavdelningen i Mark 
Lokalavdelningen av SACO-SR 
'LRF:s samrådsgrupp i Mark 
Markföretagens Intresseförening 
Marks Villaägareförening 
"Företagarna i Mark 
Marks LO-sektion 
Marks TCO-delegation 
Taxiföreningen i Mark 
Fria Taxi i Mark 
Södra Skogsägarna i Mark 
Riksbyggen, Borås 

Övriga föreningar 
Friluftsfrämjandet 
Geologiföreningen i Mark 

C FOR KANNEDOM 

"Referensgruppen för planarbetet 15 
"Boverket 
"Riksantikvarieämbetet 
'Statens Naturvårdsverk 
"Svenska Kommunförbundet 2 
'Biblioteken 15 
'Kommunstyrelsen 30 
'Partigrupperna 8 
'Förvaltningskontoren 13 
'Markhälsan 
'Kommunens arkiv 3 
"Kent Olsson 
'Berndt Ekholm 
'Lennart Brunander 

Alla som markerats med " har fått samtliga remisshandlingar 



MARKS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

1996-12-17 1(32). 

Plats och tid 

Beslutande 

Gymnasieskolans aula, klockan 16.00-17.50 

Se sidan 2 

LÄNSRÄTTEN I ÄLVSBORGS LÄN 

Intill \ V l l - OQL -\Thar besvär 
över detta beelut ej kommit in 
till länsrätten 
I tjänsten 

A'--

97. 

AkiL.. 

Övriga deltagande Sven Håkansson 
Leif Andersson 

kanslichef 

:ommunsekreterare krete 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Evert Johansson och Lars-Olof Johansson, ersättare Lars-Håkan Hansson 

Kommunalhuset, Kinna, den 20 december 1996 

Paragrafer 216-234 

Kĵ fl Hugoson / 

Lvertjohansson •••--•- Lars-Olof Johansson 
Justerande 

Maries kmn 
94-08 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

1996-12-17 

1996-12-20 

Kommunkansliet, Kinna 

Datum för 
anslags nedtagande 1997-01-10 

Berit Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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MARKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 1996-12-17 15 (32) 

§223 Dnr 92/441 212 ;*• 

s 
Fördjupad översiktsplan för Hyssna 

1 f 

Förslag till fördjupad översiktsplan för Hyssna har upprättats. 4.rbetet q 7 

med planförslaget har bl a kretsloppsutredningen och närsaltsituationen i' 
Surtan som utgångspunkt. .'. _ .. . 

Hyssna är beläget i Surtans dalgång i kommunens norra del, ca 17TTm 
nordväst om centralorten. Hyssna är en utpräglad jordbruksbygd och har 
ursprungligen bestått av flera mindre byar. 

Den tidigare översiktsplanen antogs 1984. De i planen avsedda föränd
ringarna har i stor utsträckning inte blivit genomförda. Anledningarna 
härtill är flera. 

Under tiden från den förra översiktsplanen har också nya problemställ
ningar aktualiserats. 

Översiktsplanens uppgift är att ge ett samlat underlag för efterföljande 
beslut om markanvändningen i form av detaljplaner, bygglov och beslut i 
annan lagstiftning. Den skall också ge upplysningar om kommunens vilja 
i markanvändningsfrågan genom att ange vilka allmänna intressen som 
kommunen anser viktiga att beakta. 

Planen har varit föremål för samrådsbehandling under tiden 8 januari 
1996 till 10 mars 1996. Planen har därefter hållits utställd under tiden 6 
juni 1996 till 31 juli 1996. De synpunkter som framförts under samrådet 
och utställningen har med några få undantag tillgodosetts. Synpunkter 
som inte tillgodosetts är: 

Frågan om utfart från verksamhetsområdet väster om väg 156. 

Förslag om ny bostadsbebyggelse vid Marieberg kvarstår. Fastighetsägaren 
avgör själv om bebyggelsen skall komma till stånd. 

Förslag om verksamhetsområde vid Sandvad kvarstår men området har 
begränsats och ett skyddsområde har lagts in mot det föreslagna bostads
området på Uvekullen. 

Förslag om inre bilförbindelse mellan centrum och Hyssna Handel har 
inte tillförts planförslaget. 

Planförslaget har utarbetats i samarbete med en referensgrupp av boende, 
företagare och aktiva föreningsmedlemmar i Hyssna. 

För att göra planen hanterlig och lättillgänglig har denna delats upp i en 
huvudrapport, med underlagsmaterialet i särskilda delrapporter. 
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Följande handlingar hör till planen: 
Delrapporten: Nulägesbeskrivning, daterad augusti 1996 
Delrapporten: Fosfor-och kväveflöden i Hyssna samhälle 
Delrapporten: Energi i Kretsloppet, daterad 1995-06-20 
Planförslag - antagandehandling, daterad oktober 1996 
Utställningsutlåtande, daterat 1996-10-07. 

I huvudrapporten har överväganden, konsekvenser och genomförande
frågor sammanförts. 

Inriktningen i denna plan är att avgränsa ett "bebyggelseområde" inom 
vilket bebyggelsen med större frihet än tidigare skall kunna utvecklas. 

Inom området skall finnas möjlighet för bebyggelsen att utvecklas i olika 
turordningar beroende på hur förutsättningarna utfaller. 

Inom bebyggelseområdet har möjligheterna att komplettera bostads
bebyggelsen närmare studerats. Ett antal områden som ur allmän syn
punkt är lämpliga för bostadsbebyggelse redovisas. 

Enligt den prognos över bostadsbehovet som redovisats i underlags
material behövs 30-40 bostäder byggas under den kommande 15-års-
perioden. De redovisade områdena ger en sammanlagd kapacitet på ca tre 
gånger detta behov. Denna "överkapacitet" är motiverad genom att samt
liga redovisade områden inte kan förväntas bli utbyggda under perioden. 

Beredning 

Kommunkansliets tjänsteskrivelse den 17 september 1996. 

Inkomna synpunkter från utställningen innebär förslag till komplettering 
i planen enligt följande: 

- Texten i planbeskrivningen/planförslaget kompletteras med uppgifter 
om att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt de kulturhistoriska värdena 
och att arkeologiska förundersökningar skall genomföras vid detaljplane
ring. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september 
1996, § 408. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 november 1996, § 299. 

Yrkanden 

Lars-Olof Johansson (c), Eddie Flemming (mp), Dagny Sjödin (kd) och 
Pontus Johansson (c): 
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Bifall till kommunstyrelsens förslag men med den ändringen att, i enlighet 
med skriftlig reservation i kommunstyrelsen, verksamhetsområde vid 
Sandvad skall utgå ur planförslaget. 

Janåke Sjöquist (s) och Erik Arnell (m): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag, och att verksamhetsområde vid 
Sandvad skall ingå i planförslaget. --

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Lars-Olof 
Johanssons m fl yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkan
det. 

Omröstning begäres. Kommunfullmäktige godkänner följande proposi
tionsordning: 

Ja-röst för avslag till Lars-Olof Johanssons m fl yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lars-Olof Johanssons m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 33 ja-röster för avslag mot 16 nej-röster för bifall beslutar kom
munfullmäktige att avslå Lars-Olof Johanssons m fl yrkande. 2 ledamöter 
avstår från att rösta. Se omröstningslista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Förslag till fördjupad översiktsplan för Hyssna antas med komplette
ringen att det i texten skrivs in att i samband med detaljplanering av 
område vid Daläng skall möjligheten till en "inre" förbindelse till Hyssna 
Handel prövas. 
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MARKS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 1996-12-17 § 223 
Närvaro- och omröstningslista Ja Nej Avstår 
Beslutande 
m Anders Lindal 1 
s Ingegerd Börjesson 1 
s Janåke Sjöquist 1 
c Lars-Olof Johansson 1 
s Britt Eglinger 1 
c Lars-Håkan Hansson 1 
s Rolf Wallerdal 1 
m Erik Arnell 1 
s Göran Persson 1 
s Marianne Reinert 1 
s Kenneth Persson 1 
c Kurt Frilén 1 
s Sven Svensson 1 
v Nils Andersson 1 
c Stig Andréasson ^ 1 
s Siv Leander Larson l(Aö - FKB. 3 i R- AW ^ J 
s Lena Necander 1 
c Georg Andersson 1 
s Owe Eglinger 1 
mbp Henry Sandahl 1 
m Margareta Löfgren 1 
s Ingela Boduk 1 
c Pontus Johansson 1 
s Gösta Lindh 1 
m Sven Magnus Orrsjö 1 
s Jan-Åke Stensson 1 
v Evert Johansson 1 
c Lisbeth Jönsson 1 
s Gunn Ekdahl 1 
fp Nils-Bertil Furvik 1 
fp Arne Lundborg 1 
mbp Roland Ab win 1 
m Pär-Erik Johansson 1 
s Gerry Norén 1 
s Emmy Johansson 1 
mp Eddie Flemming 1 
m Lars-Erik Andersson 16.15-17.50, § 219-234 1 
kd Dagny Sjödin 1 
c Bernth Andréason 1 
s Bror-Eric Johansson 1 
v Eivor Hellman-Max 1 
kd Martin Svensson 1 
s Kjell Nordin 1 
c Eva Andersson 1 
mp Arvid Carlsson 1 
s Anita Björklund 1 
s Helen Eriksson 1 
mbpMiaRaneklint 1 
c Claes Västerteg 1 
s Marcus Stensson 1 
s Kjell Hugoson 1 
Resultat 33 16 2 




