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Det öppna slättlandskapet söder om Melltorp 



BAKGRUND 

1.1 Läge och karaktär 
Hyssna är beläget i Surtans dalgång i kommunens 
norra del, ca 17 km nordväst om centralorten. 
Hyssna är en utpräglad jordbruksbygd och har ur
sprungligen bestått av flera mindre byar. Namnet 
Hyssna kommer av den by som låg strax intill den 
gamla kyrkan. 

Runt dalgången reser sig skogsklädda höjder och 
formar en vacker och storslagen landskapsbild. 
Dalgångens slättland består av fin jordbruksmark. 
Jordbruket har en stark tradition i Hyssna. 

Hyssna karaktäriseras av att det med få undantag 
är glest bebyggt och därmed mycket utspritt. Detta 
gäller både bostäder och verksamheter. Den spe
ciella landsbygdskaraktären är typisk för Hyssna. 

Samhället fick en centrumkaraktär omkring 1970, 
då området sydväst om nya kyrkan byggdes ut. 

1.2 Problemställningar och 
syfte med planen 

Den tidigare översiktsplanen antogs 1984. De i pla
nen avsedda förändringarna har i stor utsträckning 
inte blivit genomförda Anledningarna härtill är flera 

Den under senare delen av 80-talet rådande hög
konjunkturen avstannade och efterfrågan på mark 
för handel och verksamheter blev inte så stor som 
förväntats. Inte heller bostäderna byggdes ut i den 
utsträckning som avsågs i planen. 

Planen förutsatte också kommunalt markförvärv 
som inte kunnat genomföras. 

Målsättningen med planen att i huvudsak koncen
trera utbyggnaden av bostäder till de centrala de
larna i området vid kyrkan har inte helt kunnat upp
fyllas. Visserligen har 32 st hyreslägenheter byggts 
ut här men den övervägande delen av bostäder som 
tillkommit under perioder har byggts utanför de cent-
rala delarna. 

Under tiden frän den förra översiktsplanen har ock
så nya problemställningar aktualiserats. 

Vattenkvalitén i Surtan har uppmärksammats. När
saltskoncentrationen är nu så hög att miljön är ho
tad. Åtgärder måste vidtas för att förbättra situatio
nen. 

Reningsverket når snart kapacitetstaket. Ställnings
tagande måste därför göras om hur den framtida 
avloppshanteringen skall ske. 

Lumniljöproblem med bl a försurning och växthus
effekter ställer krav på kommunerna att vidta åtgär
der för att minska energiförbrukningen och inrikta 
energiproduktionen påmer "miljövänliga" energislag. 

Diskussionenia om en långsiktigt hållbar utveckling 
har också ställt ökade krav på hushållning med 
naturresurser och en mer kretsloppsanpassad sam
hällsbildning. 

Planen syftar till att anvisa lösningar på de konkreta 
problemställningar som angivits ovan men också till 
att ge anvisningar för hur en mer kretsloppsanpassad 
utveckling skall uppnås. 

Översiktsplanens uppgift är att ge ett samlat under
lag för efterfölj ande beslut om markanvändningen i 
form av detaljplaner, bygglov och beslut i annan lag
stiftning. Den skall också ge upplysningar om kom
munens vilja i markanvändningsfrågan genom att 
ange vilka allmänna intressen som kommunen an
ser viktiga att beakta. 

1.3 Planområdets avgränsning 
Planområdets omfattning bestäms av det behov av 
ställningstagande avseende markanvändningen som 
föreligger. 

Skogs- och höjdområdet norr om Melltorp har vissa 
förutsättningar för framtida energiutvinning varför det 
medtagits i planen. 
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Idrottsområdets lokalisering till Klateberg har fått 
bestämma planens östliga avgränsning. Behovet av 
ställningstagande avseende Stoms ås och boksko
gen har fått bestämma planens utsträckning i syd
ost. Nordbäcken har betydelse för närsaltsbelast
ningen i Surtan. Dess dalgång har dessutom stor 
betydelse för landskapsbilden. Denna har därför 
medtagits i planen fram till Brandtorp. 
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1.4 Behandling, tidplan 
Planen har varit föremål för samrådsbehandling 
undertiden 1996-01-08-03-10. I samband med 
samrådet hölls informationsmöte i bygdegården i 
Hyssna 1996-01-17. Planen har därefter hållits ut
ställd under tiden 1996-06-06-07-31. De syn
punkter som framförts under samrådet och utställ
ningen har med några få undantag tillgodosetts. Syn
punkter som ej tillgodosetts är 

Frågan om utfart från verksamhetsområdet väster 
om väg 156 är en olöst konflikt mellan länsstyrel
sen och kommunen och får prövas vidare i den 
detaljplan som skall föregå exploateringen. 

Förslag om ny bostadsbebyggelse vid Marieberg 
kvarstår. Fastighetsägaren avgör själv om be-
byggelen skall komma till stånd. Om intresse finns 
kommer kommunen att ställa sig positiv. 

Förslag om verksamhetsområde vid Sandvad kvar
står men området har begränsats och ett skydds
område har lagts in mot det föreslagna bostadsom
rådet på Uvekullen. 

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

1.5 Arbetets organisation 
Ledningsgrupp har varit kommunstyrelsens arbets
utskott vartill knutits ordförande och vice ordförande 
i byggnadsnämnden, tekniska nämnden, social
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Inom förvaltningen har arbetet bedrivits i en arbets
grupp med deltagare från kommunkansliet, 
stadsarkitektkontoret, miljökontoret, gatukontoret, 
fastighetskontoret och socialkontoret. Övriga för
valtningar har kontaktats underhand. Ansvarig för
valtning har varit kommunkansliet. Planeringsav
delningen har ansvarat för projektledning, rapport
sammanställning och originalarbeten. 

Planförslaget har utarbetats i samarbete med en re
ferensgrupp av boende, företagare och aktiva före
ningsmedlemmar i Hyssna Referensgruppen har lagt 
ned ett initierat och intresserat arbete. Gruppen har 
fört fram många värdefulla synpunkter, som direkt 
kunnat tas tillvara i arbetet. 

1.6 Planens disposition 
För att göra planen hanterlig och lättillgänglig har 
denna delats upp i en huvudrapport, med underlags
materialet i särskilda delrapporter. 

I huvudrapporten har överväganden, konsekven
ser och genomförandefrågor sammanförts, punk
terna 1-9 i innehållsförteckningen. 

I delrapporterna, nr 10 i irmehållsförteckningen, har 
samlats förutsättningarna för planutformningen. 
Detta är ett faktamaterial som inte är föremål för 
politiska avvägningar och därför inte bör tynga 
huvudrapporten. Förutom den första delrapporten 
benämnd "Nulägesbeskrivning" har energifrågorna 
samlats i en andra samt utredning om fosfor- och 
kväveflödena i en tredje delrapport. 



MÅLSÄTTNINGAR 

Den övergripande visionen är ett utliålligt samhälle 
med fortsatt god livsmiljö och livskvalitet. 

Kommunens övergripande mål för samhällsutveck
lingen innebär tillväxt. Hyssna är serviceort för om-
landet. För att servicen på sikt ska kunna utvecklas 
eller åtminstone bevaras krävs tillväxt för ett tryg
gat underlag. 

Det är önskvärt att självförsörjningsgraden ökar, dvs 
att det tillskapas fler arbetstillfällen i Hyssna. Detta 
kan ske dels genom nya etableringar och dels ge
nom utveckling av befintliga företag. 

Centrum skall utgöra en attraktiv och trivsam sam-
hällskärna 

Hyssna ligger i en gammal kulturbygd med beva-
randevärd kulturmiljö och med åtskilliga fornminnen. 
Möjligheterna till rekreation och upplevelser i och 
kring samliället är goda. Den visuellamiljön fonnas 
av landskapsbilden som karaktänseras av gleshet 
och lantlighet och ger goda möjligheter till utblickar. 

Kommunens mål är att bevara dessa kvaliteter i 
området. 

Hyssnas karaktär av jordbruksbygd bibehålls. Jord
bruksmarken kring Hyssna är mestadels av god 
klass. Ianspråktagande av jordbruksmark för an
nat ändamål medges endast där det oundgängligen 
krävs för samhällets utveckling. 

Vattenkvaliteten i Surtan skall förbättras. Målsätt
ningen är en reduktion av kvävetillförseln med 25 
% och fosforhalten skall minskas till 20 microgram/ 
1 till år 2005 enligt Lokal Agenda 21. Energianvänd
ningen per invånare skall minskas och inriktas mot 
mer kretsloppsanpassade energislag. Deponering av 
avfall skall minskas. För Hyssnas del innebär detta 
bl a att en större del av de näringsämnen som finns 
i avloppsslammet skall återföras till marken i stället 
för att deponeras. 

De övergripande målsättningarna och de kommun-
gemensammamålen finns sammanställda i kunskaps
underlaget som bilägges i en separat handling. 

Surtans strandområden 



KVÄVE 

Denitrifikation reningsverk 0,2 

NH3 stall mm 6,6 

NH3 naturlig 1,9 

Denitrifikation 6.3 Kvavefixerande 

NOx-N från trafik mm 5.0 mikroorganismer 8.3 

Lustgas från trafik mm 1.7 
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Bilderna är hämtade från 
delrapporten "Fosfor- och 
kväveflöden i Hyssna sam
hälle" som ger en utförlig re
dovisning av närsaltsom
sättningen. 



ÖVERVÄGANDEN 

3.1 Inledning 
För att ge bättre belysning av frågorna kring Surt
ans vattenkvalité och energiförbrukningen har un
der planarbetets gång två utredningar tagits fram. 
Den ena utgör en kartläggning av fosfor- och kvä
veflödena i Hyssna. Kunskapen om dessa är ett vik
tigt led i arbetet med att minska närsaltsläckaget till 
SurtamResultatet har påverkat hanteringen av av
loppsfrågorna och initierat åtgärder för att minska 
läckaget från jordbruksmarken. I den andra utred
ningen behandlas energiflödena i Hyssna och möj -
hgheten till lokal energiproduktion. För besparings
åtgärder och möjligheten till utnyttjande av 
kretsloppsanpassade energiformer är dessa kun
skaper av betydelse. 

Här nedan följer de överväganden som gjorts i en 
rad delfrågor för att därefter sammanfattas i en 
markanvändningskarta. För att tydliggöra själva 
ställningstagandena har dessa markerats med fetstil 
medan motiven redovisats med vanlig text däremel
lan. 

3.2 Miljöfrågornas behand
ling 

I utredningen om fosfor- och kväveflöden i Hyssna 
har utsläppen till Surtan kartlagts. Vad gäller kväve
tillförseln är läckaget från marken allt överskuggande. 
Reningsverket och enskilda avlopp ger också stora 
tillskott men avsevärt mindre än marken. Fosfor
tillförseln uppvisar i stort samma bild. Det ojämför
ligt största tillskottet kommer från marken. Därnäst 
bidrar enskilda avlopp med en stor post. De två bi
flödena, Stackebäcken och Nordbäcken, bidrar 
med stora mängder som även de huvudsakligen be
räknas komma från åkermarken. 

Insatser för att minska närsaltsutsläppen till Surtan 
måste självfallet inriktas på de stora läckagen. Om 
målsättningen om en reduktion med 25 % kväve 
skall kunna nås måste dock samtliga möjligheter till 
minskning tas tillvara 

I översiktsplanen, vars huvudinriktning är mark
användningsfrågor, kan markreservationer göras i 
lämpliga lägen för anläggande av våtmarker och 
kvävefällor i avsikt att fånga upp närsalterna innan 
de når Surtan. Detta behandlas närmare i kap 3.4 
Avlopp, och 3.8 Jordbruk. Andra åtgärder som 
förespråkas i utredningen falla utanför planens kom
petensområde. Dessa är minskning av tillförseln av 
fosfor och kväve till marken samt förbättringar av 
de enskilda avloppen. Om full effekt skall uppnås 
måste sådana åtgärder vidtas utefter hela Surtans 
sträckning genom jordbrukslandskapet. Ett projekt, 
Surtanprojektet, har därför initierats i avsikt att kon
takta berörda markägare, diskutera tänkbara åt
gärder och upplysa om tillämpliga bidragsformer. 

Överskottet av närsalter som fångas upp i våtmarker 
och avloppsslam måste i större utsträckning återfö
ras till marken. Den åtgärd som föreslås i planen är 
att förse reningsverket med en enkel rötningsan-
läggning för det egna slammet och för mottagning 
från enskilda avlopp. Avsikten är att slammet, efter 
rötningen, skall återföras till marken. För att möj
liggöra detta erfodras avtal med markägare som åtar 
sig att ta emot slammet. Kommunen föreslås enga
gera sig i den frågan. Denna behandlas närmare i 
kap 3.6 Energi och kap 3.4 Avlopp. 

Den övergripande målsättningen om begränsning av 
utsläppen till atmosfären av svavel, kväveföreningar 
och koloxider kräver åtgärder i trafikarbetet och 
uppvärmningen av bebyggelsen. Möjligheten till 
minskning av arbetspendling med egen bil och ut
veckling av kollektivtrafiken behandlas i kap 3.7 
Trafik. 

Genom lokalisering av ny bebyggelse till soliga och 
vindskyddade lägen kan på sikt viss energibespa
ring uppnås. Mer direkta effekter kan erhållas ge
nom samordnad värmeförsörjning i Hyssnas cen
trala delar. Förutom energibesparing kan en över
gång till biobränsle minska oljeförbränningen. Möj
ligheten till lokal energiproduktion genom biogas, 
vattenkraft och vindkraft har också undersökts. 
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Detta kan endast ge marginella effekter och behand
las närmare i kap 3.6 Energi, och 3.13 Bebyggelse-
områden. 

3.3 Landskapsbild 
Landskapet kring Hyssna karaktäriseras av deupp-
odlade slättliknande dalgångarna som inramas av 
skogsklädda bergspartier och bildar klart avgrän
sade landskapsrum. Ån Surtan lämnar i Hyssna 
skogslandskapet och ger sig här ut på slätten i 
ringlande meanderslingor. Denna landskapsbild är i 
Hyssna särskilt påtaglig och skänker samhället dess 
karaktär. 

Det är av vikt att vara medveten om dessa 
upplevelsevärden vid beslut om lokalisering av 
bebyggelse eller andra förändringar som av
sevärt kan påverka landskapsbilden. 

Vid en närmare analys av landskapet kan följande 
landskapsrum urskiljas: 

1 Nordbäckens dalgång 

Denna dalgång som förbinder Sätila med Hyssna 
får sin avslutning strax öster om Sandvads gård vid 
Uvekullen och Torshall. Dalgången utgör ett stor
slaget åkerbrukslandskap med sina tillhörande 
lantbruksbyggnader. Hyssna samhälle nås först ef
ter passage mellan Uvekullen och Torshall. 

Det skulle påtagligt störa landskapsbilden om 
bebyggelsen i Hyssna tillåts breda ut sig i dal
gången. Viss bebyggelse bör utan alltför stor 
inverkan kunna accepteras på Uvekullens 
sluttning ner mot dalen. 

2 Det öppna jordbrukslandskapet 
söder om Melltorps by 

Denna "slätt" som när ner till Stommens gård och 
som avgränsas i söder av Stoms ås och bokskogen 
är speciellt karaktäristisk för Hyssna. Fastighetsin
delningen vid Melltorp återspeglar också på ett tyd
ligt sätt den gamla bystrukturen med de smala åker
skiftena åt söder, ut över den bördiga slättmarken, 
och skogsskiftemåtnorr,uppideiikuperadeskogsinar-
ken(bildsidO). 

Ur såväl landskapsbild - som naturresurs
synpunkt bör marken här bibehållas för jord
bruksproduktion. Stor restriktivitet skall iakt
tas mot bebyggelse eller annan markanvänd
ning som inte hänför sig till jordbruk ute på 
"slättområdet". Det är av stor vikt att land
skapet även fortsättningsvis hålls öppet. 

Under 70-talet byggdes enfamiljshusområdet vid 
Lockö ut. Någon fortsättning av exploateringen ut 
över jordbruksmarken är där inte aktuell. 

3 Surtans dalgång söder om 
Stommens gård 

Denna är en bred öppen dalgång med ett kuperat 
jordbrukslandskap. Byggnaderna har av tradition 
förlagts utefter dalsidorna i gränsen mellan jord
bruksmärken och skogsmarken. 

Ur landskapsbildssynpunkt är det lämpligt att 
bygga vidare på denna bebyggelsetradition vid 
inplacering av nya byggnader i landskapet. En
staka byggnader ute på åkerbruksmarken 
stämmer inte med bebyggelsetraditionen och 
bör därför undvikas. 

4 Dalgången öster om Skogvalla 

Dalgången sträcker sig mellan väg 156 och Surtan 
och utgör ett vackert landskapsrum. Vid förbifart 
på vägen får man här en vacker utblick mot sam
hället med kyrkan i fonden. Dalgången utnyttjas 
huvudsakligen som betesmark (bild sid 45). 

Dalgången bör hållas fri från bebyggelse. 
Önskvärt är också att dalgången även i fram
tiden kan hållas öppen och hindras från att växa 
igen. På dalgångens sida utefter Locköfalls-
vägen kan viss bebyggelse tillåtas utan att 
detta inverkar negativt på landskapsbilden. 

5 Surtans strandområden 

På sträckan från Melltorp, förbi gamlakyrkan, ner 
till Lockö gamla kvarn antar strandpartierna en 
parkliknande karaktär med stora upplevelsevärden. 
Runt gamla kyrkan utgör ån med dess stränder 
också en del av den kulturhistoriskt värdefulla mil
jön (bildsid3). 





Exploatering eller andra ingrepp i anslutning 
till Surtan på denna sträcka skall undvikas. 
Strandområdena har genom strandskyddsför-
ordnandet ett skydd mot ingrepp. 

3.4 Avlopp 
Det befintliga reningsverket har idag en ledig kapa
citet om ca 30 hushåll. Ett utnyttjande av demia 
medför under nuvarande förhållanden en ökning av 
närsaltsutsläppen i Surtan eftersom reduktionen i 
reningsverket inte är fullständig. Den uppgår till 35 
% av kvävetillförseln och 94 % av fosfortillförseln. 
Om vattnet från reningsverket först leds till en "våt
mark" innan det släpps ut i Surtan beräknas kväve
reduktionen härigenom öka till ca 67 %. Den lediga 
kapaciteten i reningsverket kan då utnyttj as utan att 
kvävebelastningen på Surtan ökar. Området söder 
om reningsverket har förutsättningar för anläggandet 
av en sådan våtmark. Marken ägs av kommunen. 

Innan ytterligare hushåll ansluts till renings
verket föreslås att en sådan våtmark anläggs 
genom kommunens försorg. 

Eftersom den lediga kapaciteten är begränsad bör 
det vid nybebyggelse göras en bedömning av huru
vida avloppet skall anslutas till reningsverket eller 
om det skall tas omliand i enskilda anläggningar. 

Sådana bedömningar görs lämpligen i form av 
detalj planeläggning. 

Generellt kan sägas att enstaka hushåll i direkt an
slutning till befintligt avloppsnät bör kunna få an
sluta medan nya grupper av hus där det erfordras 
investeringar i lednmgsdragningar bör rekommen
deras egna avloppsanläggningar om de geotekniska 
förutsättningama finns. 

För de enskilda anläggningarna uppställs kra
vet att de inte får belasta Surtan med ytterli
gare närsalter. Önskvärt är också att restpro
dukterna kan recirkuleras i närområdet. 

I praktiken innebär detta att nya grupper av bebyg
gelse helst skall lokaliseras till områden där dag
vatten och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvat
ten) kan omhändertas lokalt. Avloppet, urin och fe-
kalier, bör separeras och återföras till marken. Ge
nom en sådan tidig separation hinner inte avloppet 
ytterligare kontamineras med tungmetaller eller an
dra miljögifter och har därför bättre fömtsättningar 
att kunna tas omhand av jordbruket än det tidigare 
slammet från reningsverken. Även om tungmetalle
rna i detta understiger de högsta tillåtna värdena är 
målsättningen en ytterligare reduktion. 

Det finns för närvarande ett antal tekniska lösningar 
som kan tillämpas för enskilda anläggningar. Ut
vecklingen på området är också för närvarande 
mycket snabb. 

Frågan om utbyggnad av reningsverket blir ak
tuell först när kapacitetsgränsen är nådd. Den 
vid detta tillfälle tillgängliga tekniken och ut
vecklingen av närsaltssituationen i Surtan skall 
då läggas till grund för beslutet. 

3.5 Vattenförsörjning 
För den relativt begränsade utbyggnaden som fö
reslås i planen räcker nuvarande vattentäkt. På sikt 
måste dock en ny vattentäkt tas fram som komple
ment till den befmthga. Ur säkerhetssynpunkt är det 
också viktigt att ha en reserwattentäkt som kan tas 
i anspråk med kort varsel. 

De exploateringsområden som föreslås i pla
nen har därför bedömts med utgångspunkt från 
möjligheten att anordna vattentäkt. 

På grund av riskerna för förorening är bebygg
da områden liksom de föreslagna exploate
ringsområdena inte av intresse för lokalisering 
av vattentäkt. 

I den kommunomfattande översiktsplanen har två 
områden utpekats som intressanta för vattenförsörj -
ningen i Hyssna. Dessa är Borred och Hajomsavlag-
ringen. 



Möjlighet tili energiproduktion genom vattenkraft 



3.6 Energi 
Den övergripande målsättningen för samhällsplane
ringen att inrikta utvecklingen mot ett långsiktigt håll
bart samhälle innebär för energiområdet: 
- energisparande 
- energiförbnikningen måste inriktas mot mer 

miljövänhga energislag 
- utveckling av lokal småskalig energiproduktion 

Energiomsättningen i Hyssna har översiktligt utretts. 
Rapporten har bilagts kunskapsunderlaget. 

Pendling 
Av ufredningen framgår att energiförbrukningen är 
hög per capita räknat. En av orsakerna härtill är 
den omfattande arbetspendlingen. Av 880 förvärvs
arbetande pendlade hela 654 till annan kommun eller 
kommundel för att arbeta. 34 % av dessa pendlade 
till Göteborg, Mölndal eller Härryda, en sträcka på 
mellan 4 och 5 mil. 

Ett sätt att spara energi vid pendling är att stimulera 
till samåkning eller resande medkollektivtrafik i stäl
let för individuella privatbilresor. Möjligheterna att i 
översiktsplaneringen påverka en sådan utveckling 
är små. 

Den åtgärd som i översiktsplanen föreslagits 
är anvisning av plats för pendlarparkering vid 
Hyssna Handel, vilken också redan utförts. 

Bussturemas sträckning, liksom taxesättning och tur
täthet kan påverkas på kommunal nivå genom Älvs-
borgstrafiken som driver busstrafiken i regionen. 

Mer generella åtgärder som reglering av bensinskatt 
och avdragsmöjhglieterna för arbetsresor ligger på 
central politisk nivå utanför kommunens kompetens
område. 

Arbetspendlingen från Hyssna kan också minskas 
genom utökning av antalet arbetstillfälleii i Hyssna. 
Effektema av detta är emellertid tveksam eftersom 
endast vart annat arbetstillfälle i Hyssna upprätthålls 
av en Hyssnabo. Inbesparing av en pendlmgsresa 
från Hyssna innebär således utökning med en 
pendlingsresa till Hyssna. Även material och pro-

dukttransporter kan bidra till negativa energieffekter. 
Översiktsplanen kan underlätta för verksamheter att 
etablera sig och utvecklas i Hyssna. I översiktspla
nen har därför redovisats två verksamhetsområden. 

Uppvärmning 
Ett annat område som i utredningen utpekas som 
intressant ur energibesparingssyfte är uppvärm
ningen av bebyggelsen. 

Nylokalisering av bebyggelse skall ske till so
liga och vindskyddade lägen så att solstrål
ningen tillvaratas och värmeförlusterna genom 
vindavkylning begränsas. 

I energiutredningen konstateras också att bebyggel
setätheten i de centrala delarna av Hyssna är så stor 
att en samordnad värmeförsörjning kan komma till 
stånd. I den panncentral som då kommer i fråga 
kan ett effektivare energiutnyttjande åstadkommas 
jämfört med enskild uppvärmning liksom en mer 
kretsloppsanpassad värmeproduktion genom utnytt-
j ande av biobränsle. 

Panncentralen kommer i första hand att försörja sko
lan, daghemmet, biblioteket och gruppboendet för 
äldre som planeras i ett centralt läge. Även andra 
byggnader i centrala lägen är av intresse att anknyta 
till centraluppvännningen. 

Lokal energiproduktion 
Möjligheten till lokal energiproduktion i Hyssna har 
undersökts. Surtans nivåskillnader ger utrymme för 
energiproduktion på två ställen, vid Lockö kvarn 
och vid sågverket i Melltorp. 

Lockö kvarn har av kulturniiljöskäl bedömts beva-
randevärd i sitt nuvarande utseende varför en ut
byggnad för att tillvarata vattenkraften bedöms så
som utesluten här. 

Sågverksfallet vid Melltorp har däremot en poten
tial som kan ianspråktas. Från naturvårdens sida 
ställs krav på att öringen måste ges möjlighet att 
passera kraftanläggningen. Energimängderna som 
kan utvinnas här är små. 
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Område inom vilket vindhastigheten i medeltal är så 
hög att utnyttjande av vindkraften för energiproduk
tion kan bli aktuellt. Inom detta område bör inte lov 
lämnas till bostadsbebyggelse eller annan verksam
het som kan störas av vindkraftverk eller som kan hin
dra eller motverka sådan. 



I planen utpekas möjligheten till energiutvin
ning här under förutsättning att fiskets intres
sen beaktas. Kommunen kommer dock inte att 
engagera sig i denna. Initiativet får därför 
komma från enskilt håll. 

I energiutredningen konstateras vidare att vissa om
råden i den nordöstra delen av Hyssna har sådana 
vindförhållanden att det kan finnas förutsättningar 
för utbyggnad av vindkraft. Ekonomin är beroende 
av bidragsförhållandena. I stora delar av dessa om
råden finns ingen bebyggelse som kan utsättas för 
störningar från vindkraftverk. Den dominerande 
markanvändningen är här skogsbruk. 

De områden som kan komma ifråga för vind
kraftproduktion finns markerade på kartan på 
motstående sida. För dessa områden rekom
menderas att lov inte lämnas till bostadsbebyg
gelse eller annan verksamhet som kan störas 
av framtida vindkraftverk eller som kan hin
dra eller motverka att sådana kommer till 
stånd. Kommunens ansvar inskränks till att be
vaka att resursen inte förstörs. Tillkomsten av 
energianläggningar får ske på enskilt initiativ. 

Under senare år har, främst av miljöskäl, biogas-
produktion för energiutvinning diskuterats. Slammet 
från reningsverket transporteras i nuläget till Skene 

Skog för slutdeponering. Dessa transporter kräver 
energi samtidigt som energiinnehållet i slammet inte 
tas tillvara. 

Förutsättningarna för utbyggnad av en biogasan
läggning i Hyssna har därför undersökts. Den vo
lym som här kan komma ifråga är dock alltför liten 
för att en sådan utbyggnad skall vara meningsfull. 

Däremot kan en nötning i Hyssna vara meningsfull 
genom att slammet inte behöver transporteras och 
deponeras utan kan tas om hand lokalt och efter 
nötningen återföras till jordbruket. Ett tidigt omhän
dertagande av avloppet minskar risken för konta-
minering genom blandning med annat avlopp och 
kan förväntas bli så rent att det kan recirkuleras. 
Om enskilda avloppsanläggningar i framtiden blir 
värdigare kan också behovet av en lokal anläggning 
för omhändertagande av slam från dessa öka. 

I detta sammanhang blir biogasproduktionen en bi
effekt som kan utnyttjas om intresse finns och om 
volymerna blir ekonomiskt intressanta. 

Förutsättningarna för att förse reningsverket 
med en enkel rötningskammare för lokalt om
händertagande av slammet bör närmare under
sökas. 
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3.7 Trafik 

Biltrafik 
Länsväg 156 passerar väster om samhället med hu
vuddelen av trafiken. Några stora problem med ge
nomfartstrafik inne i samhället finns därför inte i 
Hyssna. För att inte länsvägen successivt skall 
"byggas in" i samhället, med de trafikproblem 
som då uppstår, bör inte bebyggelsen tillåtas 
utveckla sig ända fram till länsvägen. 

Inte heller ur bullersynpunkt bör bebyggelsen pla
ceras närmare vägen än 100-150 meter. Även 
transporter av farligt gods kräver skyddsavstånd 
mellan vägen och bebyggelsen för att minska kon
sekvenserna av en eventuell olycka. För att inte 
utöka den korsande trafiken över länsvägen 
bör inte heller någon ny samlad bebyggelse til
låtas väster om vägen. 

Samhället har idag huvudsakligen två målpunkter 
för biltrafiken. Dels centrum med skola, daghem, 
bibliotek m m, och dels Hyssna Handel ute vid väg 
156 med livsmedelshandel och pendlarparkering. 
Sedan bron vid Lockö stängts finns inte någon inre 
bilkommunikation mellan dessa två målpunkter, för
utom enskild väg vid Daläng. Biltrafiken måste där
för söka sig ut på väg 156 vid Sandvadskrysset för 
att nå livsmedelsbutiken och pendlarparkeringen. 
Detta ökar trafikbelastningen på det redan högt 
olycksdrabbade krysset. 

En ny inre bilkommunikation har diskuterats 
men på grund av risken för genomfartstrafik 
och bullerstörningar för den befintliga bebyg
gelsen har en sådan bedömts olämplig. I sam
band med detaljplanering av område vid Dal
äng skall dock möjligheten till en "inre" för
bindelse till Hyssna handel prövas. 

Sandvadskrysset, korsningen mellan väg 156 och 
bollebygdsvägen, är starkt olycksdrabbat. En om
byggnad för att öka trafiksäkerheten är önskvärd. 
Lyckehörnet vid centrum, korsningen Bollebygds
vägen och Segloravägen, är inte speciellt 
olycksdrabbat men utfonimingen är sådan att den 

skapar osäkerhet hos trafikanterna och hastighe
terna påstås vara höga. Önskvärt är att en ombygg
nad sker även här. Vägverket är väghållare och 
tar initiativet till ombyggnaderna. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelvägar erfordras utefter de mer tra
fikerade vägarna och då främst för att skydda de 
skolbarn som inte bor tillräckligt långt bort för att 
komma ifråga för skolskjuts. De vägar som kan bli 
aktuella är Bollebygdsvägen och Segloravägen. 

Mellan Melltorp och centrum finns gäng- och cy
kelväg utbyggd utefter Bollebygdsvägen. När 
idrottsplatsen byggs ut vid gamla fotbollsplanen vid 
Klateberg bör gång- och cykelvägen förlängas dit. 
Även utefter Segloravägen har gång- och cykelbana 
diskuterats i första hand mellan centrum och kyr
kan. När verksamhetsområdet vid Sandvadskrysset 
byggs ut erfordras en gång- och cykelväg mellan 
detta och centrum. 

Vägverket är väghållare för Bollebygdsvägen 
och Segloravägen. Överläggningar tas upp 
med Vägverket om utbyggnaden av gång- och 
cykel-vägarna. Möjligheten att gångledes el
ler med cykel färdas mellan centrum och 
Hyssna handel med pendlarparkering är goda. 
Några ytterligare åtgärder för gång- och cykel
trafiken här bedöms inte erforderligt. 

Större delen av bebyggelsen i Hyssna är belägen 
söder om Bollebygdsvägen medan skolan ligger norr 
därom. En stor del av skolbarnen måste därför korsa 
Bollebygdsvägen på väg till och från skolan. Detta 
sker huvudsakligen vid Torsbovägehs anslutning till 
Bollebygdsvägen. Sikten är här begränsad till följd 
av backe och kurva. Åtgärder erfordras för att för
bättra säkerheten. 

Vägverket är väghållare. Övergångsstället för
bättras lämpligen i samband med ombyggna
den av Lyckehörnet. Kommunen aktualiserar 
problemet hos Vägverket. 
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Exempel på utformning av kvävefälia 



Kollektivtrafik 

Buss 300 som trafikerar väg 156 mellan Limmared 
och Göteborg angör inte centrum utan stannar vid 
Hyssna handel och Sandvadskrysset. Gångavstån
det från busshållplatserna till centrum och de en
skilda bostäderna är relativt långt. En pendlar
parkering har därför föreslagits vid Hyssna 
Handel (parkeringen har redan byggts ut). 

I Hyssna finns också "ringbilstrafik". Avsikten med 
denna är att knyta samman omlandet med Hyssna 
samhälle. Denna finns dock endast tre dagar i 
veckan. 

En utveckling av ringbilstrafiken och samord
ning med annan samhällsfinansierad trafik med 
sikte på matning till pendlarbussarna och 
inköpsresor är önskvärt. Arbetet härmed pågår. 

3.8 Jordbruk och skogsbruk 
I Hyssna är åkermarken till större delen högklassig. 

Enligt lagen om hushållning med naturresurser 
(NRL) skall det mycket starka skäl till för att så
dan mark skall få tas i anspråk för bebyggelse eller 
annan verksamliet. 

Jordbruksproduktionen bibehålls i huvudsak 
på de redan ianspråktagna arealerna. 

Denna inriktning överensstämmer också med öns
kemålet om att bibehålla det öppna bruknings-
landskapet som en del av Hyssnas karaktär. 

Jordbruksdrift och bostadsbebyggelse i nära anslut
ning till varandra skapar problem med luktstörningar 
vid gödsling och besprutningar med bekämpnings
medel. 

Genom lokala hälsoskyddsföreskrifter har 
kommunen möjlighet att reglera gödselsprid
ning i nära anslutning till bebyggelsen. Även 
vid kommande detaljplanering har kommunen 
möjlighet att lägga ut skyddszoner runt bebyg
gelsen där gödselanvändningen regleras. 

Spridningen av bekämpningsmedel regleras centralt 
av kemikalieinspektionen. Kommunen har här en
dast uppgiften att vara tillsynsmyndighet. 

En av målsättningarna med planen är att minska ut
släppen av närsalter till Surtan. Enligt utredningen 
konstaterades att huvuddelen av närsalterna tillförs 
från omkringliggande marker och enskilda avlopp. 
De enskilda avloppen kommer successivt att åtgär
das genom miljökontorets inspektion. 

Vad gäller läckaget från marken kan förbätt
ringar genomföras genom att förse Surtan och 
dess biflöden, Nordbäcken och Stackebäcken, 
med s k närsaltsfällor. I sin enklaste utform
ning kan en sådan åstadkommas genom att 
markägaren underlåteratt bruka marken när
mast vattendraget, ca 5 meter på varje sida. 
En anpassad flora kommer då att successivt 
etablera sig i denna strandzon och förbruka en 
del av de närsalter som annars skulle läckt ut 
i vattendraget. 

Miljökontoret kommer att närmare informera om 
utformning av dessa och hur de skall genomföras. 

Våtmarker har också diskuterats strax före Nord-
bäckens och Stackebäckens utlopp i Surtan. Dessa 
skulle var för sig kunna minska kvävetransporten 
med 200-500 kg kväve per år d v s av storleks
ordningen 4-10% av deras tillskott. 

Nordbäckens utlopp i Surtan sker omedelbart 
nedanför gamla kyrkan. En omvandling av 
landskapet på ca en hektar för att anlägga en 
våtmark i detta läge har bedömts oacceptabelt 
med hänsyn till kulturmiljön och närheten till 
bostadsbebyggelsen. Vid Stackabäckens ut
lopp i Surtan föreligger inga sådana hinder. De 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 
en våtmark här föreslås utredas närmare inom 
ramen för "Surtan-projektet". 

Skogsbruket berörs av vissa förändringar. Uvekul
len berörs av exploatering för bostadsbebyggelse. 
Verksamhetsområde väster om väg 15 6 är visserli
gen beläget inom skogsbruksområdet men här har 
slutawerkning redan genomförts. Inom området 
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Kulturvårdsområde där skyddsbestämmelser 
skall utarbetas 

Kulturhistoriskt värdefull miljö med rekommen
dationer om lovhantering 



norr om Melltorp där viss möjlighet till vindkraft
utnyttjande redovisats bedrivs huvudsakligen skogs
bruk. Eventuella inskränkningar i skogsbruket be
slutas av fastighetsägarna 

Stoms ås har i planen redovisats som intressant så 
som rekreations- och strövområde. En rekommen
dation har därför införts i planen att skogsbruket 
skall bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till 
rekreationsintresset. Den del av Stoms ås som ut
görs av bokskog har i planen föreslagits förordnas 
somnattureservat. Vid reservatsbildningen kommer 
ev intrång i skogsbruket att regleras. 

3.9 Kulturminnesvård 
I planeringsunderlaget har redovisats miljöer såväl 
som enskilda objekt och fyndplatser av intresse för 
kulmrminnesvården. Dessa har ofta redan ett skydd 
enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. 

Nedan behandlas endast de objekt och miljöer som 
har sådan omfattning att de ger effekter på den över
siktliga planeringen. 

MELLTORPS RADBY 

Byn är en väl sammanhållen miljö och är av kultur
historiskt och upplevelsemässigt stort värde. Den 
är väl bevarad och dess ursprungliga karaktär kan 
fortfarande avläsas med mangårdsbyggnader och 
ekonomibyggnader på var sin sida om den ursprung
liga bygatan. Av de nu befmthga husen är det äldsta 
från slutet av 1700-talet. Miljön har klassificerats 
som riksintresse (se bilder sid 38). 

Upplevelsen och förståelsen av miljön fordrar att 
det öppnajordbrukslandskapet bibehålls söder om 
byn. Hela området mellan Surtan och Bollebygds
vägen har därför i planen angivits vara av intresse 
för kulturvården. 

Detta område föreslås regleras genom detalj
plan eller områdesbestämmelser i avsikt att 
tillvarata dessa värden. 

Innan regleringen genomförts rekommenderas 
stor restriktivitet med bygglov, rivningar och 
andra åtgärder inom det på kartan markerade 
området. Lovansökan inom detta område bör 
regelmässigt sändas på remiss till länsmuseet. 

OMRÅDET KRING HYSSNA GAMLA 
KYRKA 

De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet. Kyr
kan och miljön däromkring har klassificerats som 
riksintresse. Själva kyrkan och kyrkogården är 
skyddade genom bestämmelserna i kulturmmne-
slagen. 

Miljön runt kyrkan med stenvalvsbron, skol
huset, prästbostället och den parkliknande mil
jön kring Surtan är av stor betydelse för upp
levelsen av kyrkomiljön och bör därför skyd
das genom detaljplan eller områdesbestäm
melser. Byggnadsnämnden bör även här iaktta 
stor restriktivitet med lovgivning innan regle
ringen genomförts och regelmässigt sända lov
ansökningarna på remiss till länsmuseet. 

LOCKÖ KVARN 

Den gamla kvarnbyggiiaden och forsen vid Lockö 
med sina rester från både äldre och senare anlägg
ningar har omnämts i kulturhistorisk byggnadsin
ventering 1984 liksom byggnaden på Lockö 1:4. 
(Bild sid 45). 

Tillsammans med den yppiga växtligheten mel
lan forsarmarna utgör detta en uppskattad 
miljö som bör skyddas från exploatering eller 
andra åtgärder som kan förringa dess värde. 
Områdesbestämmelser föreslås upprättas. 

För byggnaderna gäller de utökade varsamhets-
bestämmelserna enligt PBL 3:12. Försiktighet bör 
också iakttas vid om- och tillbyggnader och vid ny
bebyggelse i grannskapet. 
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DET ÖPPNA JORDBRUKSLANDSKAPET 
SYDOST OM MELLTORPS BY 

Detta är ett karaktäristiskt kulturlandskap med stark 
anknytning till Melltorps by. Landskapet bör hål
las öppet och jordbruksanvändningen bibehål
las. Byggnadsnämnden rekommenderas stor 
restriktivitet med lov för bebyggelse eller an
nan markanvändning än jordbruksändamål. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

I planen har uppställts krav på att framtida utbygg
nader inom bebyggelseomradet skall föregås av 
detaljplanering. Särskild uppmärksamhet skall äg
nas åt de kulturhistoriska värdena och arkeologiska 
förundersökningar skall genomföras vid detaljpla
nering. 

3.10 Rekreation 
Idrottsanläggningar 

Önskemål har framställts om utökning av antalet 
bollplaner. Bollplaner finns i dag vid Rya och vid 
bygdegården. Dessa anses ligga långt bort, varför 
ett centralare läge efterlyses. Flera tänkbara lägen 
har studerats. Vid en placering i anslutning till sko
lan skuUeboUplmiemakuniiadubbelutayttj as. Ytorna 
visar sig dock otillräckliga och störningar kan 
påräknas för de intilliggande bostadshusen. Ett läge 
väster om Surtan har också studerats. Även här vi
sade sig tillgängliga ytor otillräckliga. Området är 
dessutom sankt under höstar och vårar. Även an
dra lägen har studerats men visar sig oacceptabla 
då de gör intrång i det öppna odlingslandskapet. 

Det befintliga läget vid bygdegården visar sig 
slutligen mest lämpat. Här finns utrymme för 
utökning, anläggningen gör marginellt intrång 
i odlingslandskapet och avståndet till bostads
bebyggelse är så stort att störningar inte upp
står. 

Vidare har frågan om sporthall aktualiserats i sam
band med planarbetet. Enligt de önskemål om 
hallens storlek som framställts bör denna kun
na rymmas invid skolan. Någon särskild mark
reservation för denna behövs således inte. 

Strövområden 

Hyssna utgörs till stor del av jordbruksmark som 
inte kan utnyttjas såsom "strövområden". Sydost om 
samhället finns "Stoms ås", ett område med stora 
naturvärden, bl a ett större bokbestånd. Detta är 
ett populärt strövområde och mål för söndags
utflykter. Här finns redan skyltade gångstigar. 

Södra delen av Uvekullen är också ett vackert 
naturområde väl lämpat för närrekreation för de 
kringboende. Särskilda åtgärder för att säker
ställa detta anses inte nödvändigt. 

Surtan och dess strandområden från sågverket vid 
Melltorp ner till Lockö är ett område med speciella 
kvaliteter. Kulturvärden finns vid gamla kyrkan och 
Lockökvarn. Naturvärden finns som förutom själva 
vattendraget även omfattar strandvegetationen och 
"översvämningsområdena" (sankängarna). För rek
reation är de parkliknande områdena vid gamla kyr
kan och Lockö väl besökta. Slutligen var Surtans 
lopp genom Hyssna en föratsättning för samhällets 
uppkomst och utgör även idag ett karaktäristiskt 
inslag i landskapsbilden. 

För delar av området föreslås att områdes
bestämmelser eller detaljplan utarbetas. Res
terande delar bedöms ha ett tillräckligt skydd 
genom gällande strandskydd. 

De stora sammanhängande skogsområdena norr om 
samhället erbjuder stora möjligheter till rekreation 
på lite längre avstånd från bebyggelsen. 

3.11 Handel, livsmedel 
I föregående översiktsplan, från 1984, uttalades am
bitionen att få en livsmedelsbutik etablerad till cen
trum. Denna ambitionen har inte infriats. Hyssna 
Handel vid väg 156 finns kvar, medan Börjessons 
vid Melltorp har lagts ner. Någon butik i centrum 
finns fortfarande inte. 

Skulle framställningar göras om etablering av 
livsmedelsförsäljning i centrum ställer sig kom
munen positiv till detta. Tillräckliga ytor finns 
i planen avsatta för service och handel. Några 
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ytterligare markreservationer anses inte erfor
derliga. 

I planen avsätts ett område för service och han
del runt befintlig affär vid Hyssna handel. 

I det område som avsätts för verksamheter vid 
Sandvadskrysset tillåts även handel. Enligt gällande 
lagstiftning får livsmedelsförsäljning inte avskilj as från 
övrig handel. Detta område blir därför också till
gängligt för etablering av hvsmedelsförsäljning. En 
sådan etablering ger bra tillgänglighet för genom
fartstrafiken på väg 156 och 626 men får en mindre 
central placering i förhållande till bostadsbe
byggelsen. 

3.12 Naturvård 
Utförlig redovisning av naturvårdsintressena inom 
planområdet finns i nulägesbeskrivningen och kom
munens naturvårdsplan. Vid lokaliseringsprövningar 
och bedömningar av projekt som berör naturmiljön 
skall uppgifterna i dessa dokument beaktas. 

I planen görs följande överväganden avseende 
skydd för naturmiljön: 

För bokskogen vid Stoms ås föreslås förord
nande om naturreservat enligt 7 § NVL. Av
sikten med förordnandet är dels att ge bokbeståndet 
ett varaktigt skydd och dels säkerställa ett ströv
område. 

Surtan och dess strandområden är av intresse för 
naturvården. Här gäller strandskyddsförordnande 
enligt 15 § NVL. Sedan 1994 omfattar strand
skyddet såväl allemansrättslig tillgänglighet som 
skydd för naturmiljön. Strandskyddet bedöms ut
göra ett tillräckligt skydd för Surtan och dess 
stränder. 

Surtans biflöden, Nordbäcken och Stackebäcken, 
utgör en viktig del av vattenmiljön. Hotbilden mot 
dessa vattendrag är i första hand övergödning, vil
ket tidigare behandlats i kap Avlopp och Jordbruk, 
där förslag till åtgärder presenterats för att minska 
närsaltsläckaget till vattnet. 

I riktlinjerna anges Nordbäcken och Stacke
bäcken som ekologiskt känsliga områden med 
höga naturvärden. 

Märgelgraven på fastigheten Melltorp 2:3 innehål
ler hotade arter. Den har i naturvårdsplanen natur-
värdesklass II. 

I riktlinjerna har märgelgraven markerats som 
område med högt naturvärde. 

De områden som i planen föreslagits som be
byggelseområden har inte så starka naturvård
sintressen att dessa hindrar att marken tas i 
anspråk för bebyggelse. Vid detaljplaneringen 
som normalt föregår en utbyggnad skall själv
fallet möjligaste hänsyn tas till de lokala na
turvärdena. 
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3.13 Bebyggelseområden 
Hyssna är ursprungligen inte en enhetlig ort utan sna
rare ett "pärlband" av bosättningar utefter Surtan, 
omfattande Klateberg, Melltorp, kyrkbyn, Bona-
red och Högarebacken. Efterhand har bebyggel
sen vuxit ut och ny bebyggelse tillkommit däremel
lan så att ett "bebyggelselandskap" uppkommit sna
rare än klart avgränsad tätort. 

Inriktningen i den tidigare planeringen har varit att 
koncentrera bebyggelsen till kyrkbyn (Hyssna-
backa) för att uppnå en tätortskaraktär med ett klart 
definierat centrum och korta avstånd från huvud
delen av bebyggelsen till den service som erbjuds 
här. 

Denna inriktning har inte helt kunnat genomföras. 
Önskemål finns om att även få bygga på andra stäl
len än de i planen anvisade. Service och handel har 
heller inte kunnat styras till centrum. Avstånden inom 
det etablerade "bebyggelselandskapet" är dock inte 
så stora att tillgänglighetsstandarden blir oaccepta
belt låg om inte bebyggelsen koncentreras. 

Inriktningen i denna plan är att med de be
gränsningar som här tidigare framförts, av
gränsa ett "bebyggelseområde" inom vilket 
bebyggelsen med större frihet än tidigare skall 
kunna utvecklas. 

Av trafik och säkerhetsskäl har området inte 
utsträckts väster om väg 156. Vägen utgör där
för en västlig begränsning av området. Likaså 
ger den högklassiga jordbruksmarken och den 
öppna landskapsbilden begränsningar i söder 
och öster. 

Landskapet norr om Surtan vid Melltorp och 
Klateberg utgörs av en kuperad sydsluttning 
med omväxlande åker, betes- och skogsmark. 
Utsikten över slättlandskapet i söder är på 
många ställen storslagen. 

Detta område är eftertraktat för villabebyg
gelse, och här finns redan ett stort antal hus. 
Eftersom området också uppfyller energi
kraven vad gäller vindskyddat läge och förut

sättningar för att tillvarata solinstrålningen har 
det medtagits i "bebyggelseområdet". 

Inom området skall finnas möjlighet för bebyg
gelsen att utvecklas i olika turordningar be
roende på hur förutsättningarna utfaller. 

De omfattande krav på hänsynstagande, ef
fektivt markutnyttjande och gemensamma an
läggningar, som uppställts ger att ny bebyg
gelse inom området måste föregås av detalj
planeläggning. 

Vid detaljplaneringen är det särskilt viktigt att ar
keologiska utredningar genomförs på ett tidigt sta
dium. 

Områdets avgränsning finns redovisat på motstå
ende sida. 

Utanför bebyggelseområdet kan enstaka 
byggnader få uppföras utan föregående plan
läggning om det prövas lämpligt mot bakgrund 
av de restriktioner som framställts i denna plan 
och de allmänna lämplighetskriterier som upp
ställts i plan- och bygglagen. 

Det är byggnadsnämnden som tar ställning i varje 
enskilt ärende. 

Bostäder 

Inom bebyggelseomradet har möjligheterna att kom
plettera bostadsbebyggelsen närmare studerats. Ett 
antal områden som ur allmän synpunkt är lämpliga 
för bostadsbebyggelse redovisas här nedan. 

Enligt den prognos över bostadsbehovet som re
dovisats i underlagsmaterial behövs 30-40 bostä
der byggas under den kommande 15-årsperioden. 
De här nedan visade områdena ger en sammanlagd 
kapacitet på ca tre gånger detta behov. Denna 
"överkapacitet" är motiverad genom att samtliga re
dovisade områden inte kan förväntas bli utbyggda 
under perioden, främst på grund av enskilda mark-
ägarintressen men också på grund av de investe
ringar i gemensamma anläggningar som kan bli stora 
inom vissa av områdena. 
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Hyreslägenheter 
I slutet av perioden kommer efterfrågan på hyres
lägenheter att öka. Hyreslägenheter finns huvudsak
ligen på Hyssnabacka. Den detaljplan som gäl
ler här är ännu inte fullbyggd utan har en ledig 
kapacitet på ca 12 lägenheter. Detta bedöms 
tillräckligt för planeringsperioden. Dessutom 
finns möjlighet att inom de andra redovisade 
områdena bygga ut viss del i form av lägenhe
ter. 

Marieberg 

Öster om Locköfallsvägen finns en skogsklädd höjd
sträckning där bebyggelsen successivt förtätats och 
har numera karaktären av ett mindre småhusom
råde. 

Området kan med fördel kompletteras med en 
rad enbostadshus även på den västra sidan av 
vägen utan att detta kommer i konflikt med 
den öppna landskapsbilden i dalgången. 

Området tigger i västeMuttning med en trevlig vy ut 
över dalen med Uvekullen i bakgrunden. Läget är 
centralt med kort avstånd till pendlarparkering och 
livsmedelsbutik varför det bör vara attraktivt för bo
sättning. 

Reningsverk och vattentäkt ligger i omedel
bar närhet varför anslutning till det kommunla 
VA-nätet är lämpligt här. Marken utnyttjas 
idag till bete och är privat ägd. En ev exploa
tering av området bör ske genom enskilt ini
tiativ. 

Daläng 

Här finns idag åtta stycken bostadshus. Utrymme 
finns också för en komplettering av bebyggelsen 
österut upp mot sluttningen till Uvekullen. Området 
fanns med i den tidigare översiktsplanen och ett 
detaljplaneförslag togs fram. Planeringen fullföljdes 
inte på grund av att marken inte blev tillgänglig för 
exploatering. 

Området har tidigare konstaterats vara lämpligt för 
bostadsbebyggelse. Det ligger nära centrum och har 
gångavstånd till Hyssna handel och kollektivtrafiken. 

Även avskuggningen från Uvekullen har studerats 
och visat sig inte utgöra hinder för bostadsbebyg
gelse. Läget är dessutom vindskyddat. 

Den befintliga bebyggelsen är inte ansluten till kom
munens VA-nät. En sådan anslutning skulle ställa 
sig relativt dyr då avloppet måste ledas under Surtan. 

Med tanke på den lilla kapacitet som återstår 
i reningsverket är det lämpligt att här pröva 
en lokal avloppshantering i samband med en 
komplettering av bostadsbebyggelsen. Förut
sättningarna för detta utreds lämpligen i sam
band med detaljplaneläggningen. Den tillkom
mande bebyggelsen bör utformas som småhus 
för att uppnå överensstämmelse med den be
fintliga bebyggelsen. Överslagsmässigt finns 
här utrymme för ytterligare 10-12 hus. 

Med hänsyn till markfrågan och avloppfrå
gorna är det lämpligt att i första hand kommu
nen tar initiativet till planläggning och exploa
tering. 

Uvekullen 
Uvekullens nordvästra sluttning härvid en ut
värdering visat sig ha förutsättningar för bo
stadsbebyggelse. Vissa utredningar återstår 
dock att göra innan ett definitivt ställningsta
gande kan göras. 

Området tigger på den skogsbevuxna dalsidan och 
inkräktar inte på det öppna jordbrukslandskapet i 
dalbottnen. Vegetationen består huvudsakligen av 
planterad lärk. 

Möjligheten till utblickar över landskapet är en kva
litet som bör tas tillvara. Risken finns dock att be
byggelsen blir alltför exponerad om för mycket ve
getation tas bort. Vid en kommande detaljplanering 
bör dessa aspekter särskilt beaktas. 

Det höga läget på en nordvästsluttning innebär att 
området är mindre lämpligt för bostadsbebyggelse 
ur energi och solsynpunkt. Sluttningen är emellertid 
svag med markerade plana partier så att tillfreds-
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ställande solbelysning ändå kan uppnås vid en lämp
lig husplacering. Möjlighet finns också att spara ve
getation i sådana lägen att läverkan uppstår. 

Närheten till väg 156 och det höga läget medför 
också att trafikljuden är påtagliga. Dessa bedöms 
inte utgöra hinder för bostadsbebyggelse men bör 
utredas närmare i samband med detaljplaneringen 
för områdets avgränsning åt väster och eventuella 
krav påbullerdämpande åtgärder. 

Liksom vid Dalängsområdet bedöms en anslutning 
till det kommunala avloppsnätet bli kostsamt. Mar
ken här utgörs huvudsakligen av grus varför goda 
fömtsättningar borde finnas för infiltration. Liksom 
i Daläng är det lämpligt att här pröva ett lokalt 
avloppssystem. Förutsättningarna för ett så
dant bör utredas närmare i samband med 
detaljplanearbetet. 

In- och utfarten till bostadsområdet förutsätts ske 
mot Bollebygdsvägen, vilket innebär att en 
anslutningsväg om 150-200 meter måste anläggas 
innan bostadsbebyggelsen kan påbörj as. 

Områdets exploatering är förknippat med flera 
tröskelinvesteringar. Dessa bör närmare utredas i en 
grovkalkyl innan beslut om detaljplaiieläggiiing tas. 

Med hänsyn till dessa och den relativt svaga 
efterfrågan på bostäder i Hyssna är det inte 
troligt att en exploatering kommer till stånd på 
privat initiativ. Kommunen bör därför vara ini
tiativtagare. 

Melltorp Högen och Svensgården 

Norr om Surtan och väster om Melltorpsvägen finns 
ett område med förutsättningar för en utökning av 
bostadsbebyggelsen. 

Området utgörs av en dalsänka i skyddat läge ge-
nomflutet av en mindre bäck som längre ner ansluter 
till Surtan. Dalen öppnar sig åt söder och ger goda 
solförhållanden. Nuvarande markanvändning är hu
vudsakligen bete. 

Området ligger inte i direkt anslutning till kom
munens avloppsnät varför en lokal avlopps
lösning i första hand bör prövas. 

Förutsättningar finns för ett lokalt omhänder
tagande av dagvattnet. Möjligheten att också 
omhänderta spillvattnet lokalt måste utredas 
närmare innan en utökning av bebyggelsen 
kan tillåtas. Detta görs lämpligen i form av en 
detaljplan där också ansvarsfrågan för gemen
samma anläggningar regleraras. 

Marken är i privat ägo. En eventuell exploa
tering får ske på enskilt initiativ. 

Melltorp 1:28 

Utefter Granhällsvägen finns bebyggelse av både 
äldre och yngre datum. Området tigger i söderslutt
ning ner mot Surtan och är eftertraktat för småhus
bebyggelse. 

Vägar är utbyggda och kommunalt avlopp finns 
framdraget. 

Möjlighet finns här till viss komplettering av 
bebyggelsen. De låga partierna ner mot Surtan 
bör inte bebyggas. De är av stor betydelse för 
växt- och djurlivet och tjänstgör som närsalts
fällor för det vatten som passerar här på väg 
ut till Surtan. För den tillkommande bebyggel
sen förutsätts här anslutning till det kommu
nala avloppsnätet. Krav ställs här på detalj
plan innan ny bebyggelse kan tillåtas. Främst 
är det bebyggelsens omfattning samt vatten-
och avloppsfrågorna som bör regleras. 

Marken är i privat ägo och initiativet till ut
byggnad bör komma från enskilt håll. 

Olleberg (Fast Klateberg 1:10,1:12) 

En planerad utbyggnad i Olleberg påbörjades i slu
tet av 60-talet. Området anslöts också till renings
verket. Idag finns här en samlad bebyggelse om 
drygt 20 stycken enbostadshus. Området är vackert 
beläget i en sydsluttning med skogsbevuxna höjd-
partier i norr och Surtans dalgång i söder. Två min-
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dre bäckar genomkorsar området som huvudsakli
gen utgöres av betesmarker. 

Viss komplettering av bebyggelsen är möjlig 
att genomföra utan några större investeringar 
i vägar eller VA-anläggningar. I första hand är 
det fastigheterna Klateberg 1:10 och 1:12 som 
kommer i fråga. 

Kommunens vatten och avloppsledningar genom
korsar området. Det faller sig därför naturligt att 
umyttja gjorda investeringar och den återstående 
kapaciteten i reningsverket till att ansluta den till
kommande bebyggelsen till kommunens va-nät. En 
kraftledning berörs av exploateringen och måste 
flyttas. Utbyggnad av området skall föregås av de
taljplanering. 

Marken är i enskild ägo. Exploatering av om
rådet kan ske såväl i enskild som kommunal 
regi. 

Äldrebostäder 
De i bostadsbolagets område utbyggda "service
lägenheterna" har inte blivit efterfrågade i den ut
sträckning som förväntats. Den bild av ett önskvärt 
äldreboende som under arbetet vuxit fram är ett 
gruppboende med små lägenheter samlade kring ett 
gemensamt utrymme och med personal. Ett starkt 
önskemål är också att kunna bo kvar i Hyssna på 
ålderdomen och inte behöva flytta till en annan ort 
för att få den tillsyn och vård som behövs. 

Kommunen äger en centralt belägen hyresfastighet 
i Hyssna, Lockö 2:7. Här finns fortsättningar för 
ett gruppboende av det slag som efterfrågas. Öns
kemål har också framförts om en lokalisering till just 
denna fastighet. 

I planen anges denna fastighet som lämplig spe
ciellt för äldreboende. 

Tidpunkt och finansiering av en sådan anläggning 
får bestämmas i den ordinarie budgetverksamheten. 
Planen garanterar att fastigheten inte tas i anspråk 
för annat ändamål. 

Lockö 2:7 
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