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En ortsutvecklingsstrategi är ett planeringsunderlag för kommunen i utvecklingen av Hunnestad och en utvecklingsprocess för
att ta tillvara lokala initiativ som bidar till en positiv utveckling på
orten och därmed i kommunen som helhet.
Medverkande:
Peter Sjöholm – politiker Varbergs kommun
Ulla Svensson – politiker Varbergs kommun
Stellan Eriksson – representant Hunnestad
Josefin Bergström – representant Hunnestad
Mats Hansson – representant Hunnestad
Hilda Lagström – Samhällsplanerare, Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun
Frida Eriksson – Samhällsplanerare, Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun
Ulrika Rylin – Landsbygdssamordnare, Näringslivs- och destinationskontoret Varbergs kommun
Tjänstemän från berörda förvaltningar och bolag har också deltagit i arbetet med att ta fram
ortsutvecklingsstrategin.
Arbetsprocess:

Samla in
fakta

Byapromenad

Arbetsgrupp

Förslag
på ortsutvecklingsstrategi

Stormöte

Samråd

Anta
strategi

Åtgärdslista
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Inledning

Här beskrivs varför och på vilket sätt ortsutvecklingsstrategin har tagits fram. Här
redovisas också strategiska utgångspunkter från kommunens översiktsplan.

Bakgrund

Varberg är en attraktiv plats att leva,
bo, verka i och besöka. En förutsättning för att Varberg ska fortsätta att
vara en attraktiv kommun är att hela
kommunen växer och utvecklas. För
att det ska ske krävs aktuella planeringsunderlag för såväl staden, serviceorterna som de mindre orterna.

Syftet med utvecklingsstrategierna är
att:
•

•

För att utveckla en levande landsbygd
på de mindre orterna har kommunstyrelsen beslutat att ortsutvecklingsstrategier ska tas fram.

Syfte

Ortsutvecklingsstrategierna är ett försök att hitta ett bra planeringsunderlag
och utvecklingsprocess för mindre
orter som idag omfattas av föråldrade
eller inte tillräckligt vägledande planeringsunderlag.
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Skapa en gemensam och förankrad framtidsbild samt åtgärder
för att nå dit genom att ta fram ett
aktuellt och användbart planeringsunderlag för respektive ort.
Ta tillvara på initiativ och drivkrafter för en positiv utveckling i
respektive ort och därmed bidra
till en utveckling för kommunen
som helhet.

Mål

Målet med ortsutvecklingsstrategin är
att:
•

Samla gemensam kunskap om
Hunnestad

•

Utgöra ett användbart underlag i

kommunens planering för Hunnestad
•

Ge kommunen och de boende och
verksamma på orten en gemensam
bild av Hunnestads utveckling

•

Vara ett underlag för framtagande
av prioriterade åtgärder för Hunnestads utveckling

Process

Framtagandet av strategin är gjord i
process där tjänstemän, politiker och
representanter från bygden deltar i en
arbetsgrupp.
Första steget i processen består av insamling och sammanställning av fakta,
referenser i gamla planer som t.ex. den
fördjupade översiktsplanen från 1990.
Utifrån det framtagna faktaunderlaget
anordnas en byapromenad. Bygdens

representanter visar upp platser av
betydelse för orten, platser som utgör
mötesplatser, platser man anser vara
attraktiva för boende och platser som
utgör utmaningar för orten. Byapromenaden ger arbetsgruppen en god
bild av orten. Utifrån byapromenaden
sammanställs första delen av strategin,
vilken utgör en beskrivning av orten.
I nästa steg identifierar arbetsgruppen
styrkor och utmaningar för orten. Lösningarna på identifierade utmaningar
beskrivs som förbättringspunkter och
utifrån dem föreslås ett antal åtgärder
och rekommendationer. Åtgärderna
kan antingen vara sådant som kommunen ska göra, sådant som bygden ska
göra, sådant som kan göras gemensamt eller rekommendationer till
andra aktörer, t.ex. Trafikverket eller
Hallandstrafiken.

Därefter presenteras förslaget till
ortsutvecklingsstrategi för bygden på
ett stormöte, där de boende och verksamma på orten får lämna eventuella
synpunkter. Arbetsgruppen reviderar
förslaget utefter inkomna synpunkter
och lämnar ortsutvecklingsstrategin till
politiken för beslut om remiss.
Förslaget skickas på remiss till kommunens berörda nämnder och bolag
samt till Länsstyrelsen. Därefter färdigställs ortsutvecklingsstrategin inför
antagande i kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige.
Under processen har förslaget presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott, i projektets styrgrupp samt i
referensgrupper med representanter
från kommunens samtliga förvaltningar.

Fortsatt arbete

När kommunfullmäktige har antagit
ortsutvecklingsstrategin ska åtgärderna i ortsutvecklingsstrategin prioriteras och följas upp.
Ortsutvecklingsstrategin är ett vägledande underlag för fortsatt dialog med
kommunens nämnder och bolag samt
med externa parter. De i ortsutvecklingsstrategierna prioriterade åtgärderna lämnas vidare till respektive
nämnd eller styrelse för behandling.
Åtgärderna blir ärenden som ska kostnadsberäknas och sättas i relation till
andra åtgärder i kommunen.

Roller och ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för den
samordnade återkopplingen genom
att Varbergs kommuns landsbygds-

samordnare följer ärendena som
berör kommunen och återkopplar till
bygden.

Samhällsutvecklingskontoret ansvarar
för att driva och följa upp de frågor
som berör samhällsplaneringen.
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Utgångspunkter
Översiktsplan 2010

I Varbergs kommuns översiktsplan,
antagen av kommunfullmäktige 2010,
anges den övergripande utvecklingsinriktningen, vilken innebär att kommunen ska planera för en utveckling
i en hållbar struktur med stark stad,
livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd. Kommunens största
utbyggnad ska främst ske i staden, i
serviceorterna och i samhällen längs
regionala kollektivtrafikstråk.
I översiktsplanen anges Hunnestad
som ett mindre samhälle, där utbyggnad föreslås ske varsamt genom ny
kompletterande bebyggelse i form
av bostäder och verksamheter för att
behålla en levande landsbygd. Stor
hänsyn ska tas till kulturmiljön och
landskapsbilden.
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I översiktsplanen finns ett vägreservat
för en ny avfart från E6:an till Varbergs tätort, ungefär i höjd med Hunnestad. Ingen bebyggelse få tillkomma
som förhindrar en sådan utbyggnad.
En ny avfart ligger troligtvis långt fram
i tiden och bedöms därför inte påverka
utvecklingen eller planeringsförutsättningarna för Hunnestad inom ramen
för den här ortsutvecklingsstrategin.
Enligt översiktsplanen ska områdesbestämmelser för skyddszonerna kring
Grimetons världsarv tas fram. Hunnestad ligger inom dessa skyddszoner
och berörs därför av ett sådant arbete.
Arbetet med områdesbestämmelserna
har inte påbörjats.

Karta från Varbergs kommuns
översiktsplan.

Faktaruta: kommunal fysisk planering
Översiktsplan (ÖP) - Redovisar en kommunövergripande viljeriktning för
framtida markanvändning, men är inte juridiskt bindande.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) - Är en fördjupning av översiktsplanen
och redovisar en mer detaljerad inriktning för framtida markanvändning för
en del av kommunen yta, och är inte juridiskt bindande.
Detaljplan - Reglerar markanvändningen i detalj för ett mindre område,
och är juridiskt bindande.
Planbesked - Den som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan
måste ansöka om planbesked hos kommunen. Kommunen tar då ställning
till om planarbete ska startas upp (positivt planbesked) eller inte (negativt
planbesked).

Fördjupad översiktsplan

Hunnestad har tidigare omfattats av
en fördjupad översiktsplan från 1990
(FÖP 90). I samband med en aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan beslutade kommunfullmäktige
2018-01-16 att FÖP 90 var inaktuell
och skulle ersättas av den kommuntäckande översiktsplanen.
I FÖP 90 pekades ett antal områden ut
centralt i orten för bostadsbebyggelse
samt utveckling av handel/skola/vård/
omsorg/kyrka.
Endast en mindre del av planförslaget
har byggts ut. Av de föreslagna utbyggnadsområdena har ett av områdena
planlagts och bebyggts med bostäder
(området Mångleberg), och området
vid nuvarande mataffär har utvecklats
för handelsverksamhet.

Orsaker till att övriga områden inte
har bebyggts kan dels vara avsaknad av
intresse från berörda fastighetsägare,
påträffande av fornlämningar samt
avsaknad av VA (vatten och avlopp).

Detaljplan

Utbyggnaden i Hunnestad har till
största del skett utan detaljplaneläggning. Endast området Mångleberg
omfattas av en detaljplan, upprättad
1986. Detaljplanen för Mångleberg är
fullt utbyggd.
På en fastighet i nordöstra delarna
av Hunnestad (Hunnestad 5:24)
har kommunen 2016 lämnat positivt
planbesked för prövning av bostadsbebyggelse.

Plankarta från tidigare gällande fördjupad översiktsplan för Hunnestad (FÖP 90).
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Geografi

I detta avsnitt beskrivs Hunnestads läge i kommunen, dess befolkningssammansättning och
markägoförhållanden.

Läge och karaktär

Hunnestad ligger ca 7 km öster om
Varbergs tätort, utmed den gamla
landsvägen mellan Träslöv och Grimeton. Den utgör en av kommunens
mindre orter på landsbygden och
angränsar till bl.a. Grimeton i öst, Gödestad i nordost samt Himle i söder.
Orten karaktäriseras av ett öppet jordbrukslandskap med stora, vida utblickar. Här bor man lantligt samtidigt som
man har nära till stadsområdets utbud
av handel och service.
Bebyggelsen är förhållandevis utspridd
men med en koncentration av äldre
gårdsbebyggelse utmed den gamla
vägen som sträcker sig genom byn.
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Befolkning

I Hunnestad med omnejd bor ca 480
invånare och orten har haft en befolkningsökning med ca 7 % sedan 2010.
Medelåldern är förhållandevis låg, med
39 år jämfört med 43 år i kommunen.

Markägoförhållanden
Hunnestad består till största del av
privatägd mark.

Kommunen äger en förhållandevis stor
fastighet centralt i området, i angränsning till bostadsområdet Mångleberg,
se bild ovan.
Kommunen äger även områden kring
deponierna i Hunnestad.

Hunnestad

Ovan: Hunnestads läge i kommunen.
Till vänster: Kommunägd mark i Hunnestad.

Sammanfattningsvis:
Hunnestad ligger ca 7 km öster om Varbergs tätort
Lantlig miljö med närhet till stadsområdet
Öppet jordbrukslandskap och gles bebyggelsestruktur
Positiv befolkningsutveckling, ca 480 invånare idag
vilket innebär ökning sedan 2010
Kommunal mark i centralt läge

Väg 766 mot Grimeton
(ca 5 km)

Väg 769

Väg 765 mot Varberg
(ca 7 km)
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Väg 765 mot Himle (ca 3 km)

Översiktskarta
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Historia och kulturmiljö
I Hunnestad finns flera äldre byggnader och kulturhistoriskt värdefulla miljöer
som berättar om ortens historia samt bidrar till dess karaktär.

Historia

Hunnestad är en liten och gammal
socken som tidigast omnämndes redan
år 1461 (Hwndestade). Flera lämningar från förhistorisk tid har påträffats
utmed landsvägen som sträcker sig
genom byn, vilket vittnar
om en
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mycket gammal vägsträckning. Här
har bebyggelsen vuxit fram och den
äldre bebyggelsestrukturen bedöms
vara välbevarad, med flera jordbruksgårdar och tillhörande stora ekonomibyggnader liggandes på rad.
Centralt längs landsvägen ligger den
gamla kyrkan, kring vilken bebyggelsen är tätt samlad. Här finns
både äldre gårds- och villabebyggelse blandat med nyare
och moderna villor. Här
finns dessutom ett flertal
bevarade byggnader
med historisk viktiga
funktioner, såsom den
gamla skolbyggnaden
med tillhörande lärarbostad, ett gammalt
mejeri, lanthandel samt
fryshus. Från kyrkan leder
även en allé bort mot prästgården i norr.

Landsvägen kantas dels av stora pampiga lövträd som ger en lummig prägel,
och dels av stora plana åkerfält som
angränsar direkt till bygatan.
Byn präglas i övrigt av ett storskaligt
åker- och slättlandskap, med vida utblickar och spridd gårdsbebyggelse.

Identitet

I Hunnestad finns en stark bygdeidentitet och sammanhållningen bland
ortens invånare är god. Ortens historia
bidrar till en trygghet och det finns en
stark boendetradition som innebär
att de som fötts på orten gärna väljer
att bo kvar eller att återvända i vuxen
ålder.
Hunnestad präglas av ”kan-själv-mentalitet” och här finns därför gott om
handlingskraft och god företagsamhet.

Kulturmiljö

Kommunens kulturmiljöprogram

Som kunskapsunderlag vid bevarande
och utveckling av kommunens kulturmiljöer har ett kulturmiljöprogram tagits fram (godkänt av Byggnadsnämnden 2016). I kulturmiljöprogrammet
beskrivs värdefulla byggnader och
miljöer samt ges rekommendationer
för den kommunala planeringen och
bygglovsförfrågningar.
En stor del av Hunnestad omfattas
av kulturmiljöprogrammet. Följande
rekommendationer ges:
•

Ny bebyggelse prövas individuellt.
Placering anpassas till befintligt
bebyggelsemönster utmed befintligt vägnät. Skala, material och
utformning bör anpassas efter
omgivande bebyggelse.

Länk till kommunens kulturmiljöprogram:
Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun, del 1
Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun, del 2

•

•

•

•

Den befintliga bebyggelsens
individuella arkitektur och karaktärsdrag bibehålls. Vid underhåll/
förändring beaktas ursprungligt
och äldre material, utförande och
utseende. Viktiga komponenter är
t.ex. fasad- och takmaterial, fasadliv, takvinkel, fönster, entrépartier,
trädekor och färgsättning.
Den välbevarade andelsfrysen
vid bygatan är av byggnadsminnes-klass. Byggnadsminnesförklaring bör utredas.
Odlingslandskapet längs bygatan
och i dess närområde bör hållas
öppet genom åkerbruk. Avsnitt
med brukad åkermark bör fortsatt
finnas intill bygatan.
Karaktärsgivande inslag i bymiljön
i form av stenmurar, märgelhålor,
fägator, äldre grindar och grind-

stolpar, staket, prästgårdsallén,
trädrader, uthus, äldre vägnät,
stora parkliknande trädgårdar och
grövre ädellövträd bör underhållas
och bevaras.
•

Den gamla landsvägen genom byn
bör behålla sin nuvarande sträckning, kurvatur och dimension.
Stenmurar och grindstolpar som
kantar vägen bevaras.

prästgården, den gamla
skolan och affären, det
f.d. mejeriet, Klockaregården, Fryshuset
samt bygatan med sina
gamla gårdsmiljöer.

Bebyggelseinventering

Hunnestad kyrka är ett kyrkligt kulturminne och skyddas av Kulturmiljölagen.

Länsstyrelsen har tillsammans
med Kulturmiljö Halland gjort en
bebyggelseinventering av kommunens
samtliga byggnader. Byggnader som
har ett kulturhistoriskt värde har registrerats samt A-, B- eller C-klassats,
där A är högsta klass. Bebyggelseinventeringen visar var det finns värdefulla byggnader mer ger inget formellt
skydd.

I kommunens kulturmiljöprogram
framhålls flera värdefulla byggnader
och kulturmiljöer, som t.ex. kyrkan,

I Hunnestad har 12 byggnader registrerats i Länsstyrelsens bebyggelseinventering (B- och C-klassade).

Skyddande kulturhistoriska
byggnader och miljöer

Hunnestad omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö.

Fornlämningar

I omgivningarna kring Hunnestad
finns flertalet fornminnen från gamla
boplatser, vilket tyder på att området
har bebotts och brukats under lång tid.
På vissa platser finns lämningar ända
från stenåldern.
Fornlämningarna är skyddade av kulturmiljölagen.
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Sammanfattningsvis:
Grimetons världsarv

Hela Hunnestad omfattas av den yttre
skyddszonen för Grimetons världsarv
samt gränsar till den inre skyddszonen.
Enligt kommunens översiktsplan får
inga höga och vidsträckta byggnadsverk tillkomma i området som kan
störa den monumentala bilden av
världsarvet.

Kommunen har i uppdrag att ta fram
områdesbestämmelser för skyddszonerna, vilka ska ge ytterligare vägledning vid plan- och bygglovsförfrågningar inom området.

Välbevarad äldre bebyggelsestruktur utmed
bygatan och flera kvarvarande byggnader med
historiskt viktiga funktioner i byn
Omfattas av kommunens kulturmiljöprogram med
tillhörande rekommendationer
Flera värdefulla kulturbyggnader och kulturmiljöer
enligt bebyggelseinventering
Kyrkan är kulturminne
Flertalet fornminnen från gamla boplatser
Omfattas av yttre skyddszon för Grimetons
världsarv
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Fornminne (punkt)

Stenåldersboplats

Fornminne (yta)
Värdefulla byggnader enligt
bebyggelseinventeringen
Kulturmiljöprogrammet
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Naturmiljö och landskap
Hunnestad omges av stora och öppna jordbrukslandskap och här finns flera
höga naturvärden.

Grönstruktur och
landskapsbild

Hunnestad omges av stora och öppna odlingslandskap, dominerade av
åkermarker. De förhållandevis små
odlingsytorna har gjort landskapet
variationsrikt. Terrängen är överlag
svagt kuperad, men åt norr blir den
mer böljande och sluttar sedan svagt
ner mot Himleåns dalgång.
Med anledning av det öppna landskapet finns flera vida utblickar. Mot
sydöst skymtar Världsarvet i Grimeton,
där de stora radiomasterna utgör ett
tydligt inslag i landskapsbilden. Det
öppna landskapet gör generellt landskapsbilden känslig för större förändringar.
Hunnestads grönstruktur består till
stor del av öppna fält och landskap
14

och i mindre utsträckning av lummiga
skogsdungar. Bebyggelsens karaktär av
större gårdar och villabebyggelse med
stora tomter innebär att de boendes
naturbehov till stor del kan uppfyllas
på den egna fastigheten.
I anslutning till samhället finns ett
antal åkerholmar och mindre skogspartier, vilka generellt bidrar till naturoch rekreationsvärden för orten.

Riksintresse naturvård

Hunnestad omfattas delvis av riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken
3 kap 6 §, då det är ett område som
särskilt väl belyser landskapets utveckling. Här finns höga geologiska värden,
med ovanliga bildningar som skapats
av inlandsisen. Områdets värden riskerar att påverkas negativt av olika typer
av verksamheter och exploateringar
samt av minskat eller upphört bruk av
jordbruks- och hagmarker.

Naturskydd

Hunnestad omfattas inte av något övrigt naturskydd (Natura 2000, naturreservat, biotopskydd etc). Ett flertal
strukturer i odlingslandskapet omfattas av generellt biotopskydd (såsom
stenmurar, småvatten, odlingsrösen,
alléer etc).

Naturvårdsprogram

Hunnestad omfattas delvis av kommunens naturvårdsprogram (Grimeton-Hunnestad). Området kring Hunnestads deponi omfattas av området
Tjärby-Änglarp, men detta ligger till
viss del utanför ortsutvecklingsstrategin och beskrivs därför ej vidare.
Området Grimeton-Hunnestad har
stora geologiska värden samtidigt som
det utgör ett värdefullt kulturlandskap
med flera unika gravfält, ett rikt fågelliv samt hagmarker med höga botaniska värden.

I Naturvårdsprogrammet rekommenderas för området att alla former av
täkter bör undvikas samt att bebyggelseutveckling bör ske varsamt. Hagmarker ska fortsatt hävdas.

Jordbruksmark

Samtliga av Sveriges åkermarker har
klassats i en 10-gradig skala utifrån sitt
ekonomiska avkastningsvärde. I Varbergs kommun finns som högst jordbruksmark av klass 6. Området kring
Hunnestad omfattas av jordbruksmark
av klass 4, 5 och 6.

Varbergs kommun
har som uttalad
strategi att så långt
som möjligt undvika
exploatering av värdefull jordbruksmark.

Värdefull ängs- och
betesmark

Sveriges ängs- och betesmarker har
inventerats för att ta reda på var och
vilka natur- och kulturvärden som
finns på dessa platser. Inventeringen
används dels som underlag vid samhällsplanering och dels vid utvärdering
och uppföljning av miljöersättningar
m.m.
I Hunnestad finns ett mindre område
utpekat med särskilt värdefull ängsoch betesmark, vilket är viktigt att ta
hänsyn till i den fortsatta planeringen.

Strandskydd

I Hunnestad finns inga större vattendrag eller sjöar. Ett antal mindre
vattensamlingar och märgelgravar
finns dock inom området. Märgelgravarna fyller en viktig funktion för att
bevara den biologiska mångfalden i

odlingslandskapet och omfattas av
både strandskydd och generellt biotopskydd. För de mindre vattensamlingarna kan strandskydd gälla, vilket
bör beaktas vid planering av områden.

Biologisk mångfald

Trafikverket har klassat väggrenarna i
området som ”artrika vägkanter”, vilket innebär att det i vägkanten finns en
skyddsvärd flora och fauna. Vägkanterna sköts av Trafikverket med slåtter för
att värdena ska kunna bevaras.
Inom Hunnestad finns många biologiskt, kulturhistoriskt och estetiskt
värdefulla gamla träd. Gamla träd är
ovanliga i landskapet och har stort
skyddsvärde. Träden kan utgöra en
stor kvalitet för de boende i orten,
vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Om utbyggnad föreslås i områden med gamla träd bör bebyggelsen

anpassas så att tillräckligt utrymme
rings trädens rötter och krona avsätts
så att träden kan hålla sig friska.

Djurhållning

I Hunnestad finns ett flertal gårdar
med olika typer av djurhållning, såsom
grisar, kor och hästar.

bostäder och hästanläggningar. Lämpligt skyddsavstånd kan variera och är
beroende på anläggningens storlek. Vid
planläggning i närhet till hästgårdarna
kan en allergenutredning behöva tas
fram.
För övriga djurslag finns inga riktlinjer
för lämpliga avstånd.

För hästhållning har miljö- och hälsoskyddsnämnden antagit riktlinjer
som anger lämpliga avstånd mellan
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Förorenad mark och
deponier

På ett antal platser i Hunnestad finns
riskområden för förorenad mark, vilka
bör uppmärksammas i den fortsatta planeringen. Föroreningarna kan
både bero på tidigare och pågående
verksamheter av olika slag. Utpekade
områden är en ögonblicksbild, vilket
innebär att det både kan tillkomma
förorenade områden samt att förorenade områden kan ha sanerats.
I de sydöstra delarna av Hunnestad finns fyra äldre deponier. En av
dem (Hunnestadsdeponin) håller på
att sluttäckas. Deponin har tidigare
använts som uppläggningsområde för
bygg- och trädgårdsavfall. Deponierna har riskklass 2 (hög) och åtgärder
behöver genomföras för att säkerställa
hälsa och miljö. Om de gamla depo16

niområdena framöver ska exploateras
behöver det utredas vilka föroreningar
som finns i dessa områden samt om
föroreningarna har spridit sig. Kommunen arbetar med att ta fram en
handlingsplan för gamla deponier i
kommunen.
Längs den gamla bygatan har det
tidigare legat en bensinstation. Marken
har sanerats till en nivå som möjliggör
för bostäder.
Nordost om området Mångleberg finns
en infiltrationsbädd för hantering av
dess avloppsvatten. När det tillkommer en ny VA-lösning för Hunnestad
kan infiltrationsbädden tas bort. Om
marken ska bebyggas behöver marken
saneras.

Geologi

Hunnestad är beläget på en ås, där
formationen utgör en del av de s.k.
Halländska kustmoränerna. Marken består av flera olika jordtyper, i
huvudsak av morän och älvsediment.
På en del ställen finns stora områden
med sand. Närmare Himleån innehåller marken mer lera medan marken
närmast Himleån och Spångabäcken
består av gyttja.

Översvämningsrisk

De geologiska förutsättningarna i Hunnestad påverkar översvämningsrisken.
Landskapet kring Hunnestad är flackt
och består mestadels av åkermark och
bostadstomterna är relativt stora.
Enligt den dagvattenutredning som
genomfördes för Hunnestad 2015 konstateras att det är positivt med stora
tomter, då de har kapacitet att infiltre-

Sammanfattningsvis:
ra större vattenmängder och därmed
underlättar för hantering av dagvatten.
I Hunnestad är översvämningar periodvis ett generellt problem. Vatten
samlas främst på jordbruksmarkerna
samt i viadukten under E6:an, vilket
i värsta fall kan innebära att vägen
behöver stängas av.

Öppet jordbrukslandskap med vida utblickar.
Landskapsbild känslig för förändringar.
Svagt kuperad terräng.
Naturupplevelser till största del på egen fastighet. Få
allmänna gröna platser eller strövområden.
Omfattas delvis av riksintresse för naturvård. Inga övriga
naturskydd.
Omfattas delvis av kommunens naturvårdsprogram

Vem ansvarar vid risk för översvämning?
Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att förebygga översvämningar på sin fastighet. Kommunen har ansvar att se till att det finns förutsättningar för att ta hand om dagvatten inom detaljplanerat område. För att
undvika översvämningar på större markområden kan flera fastighetsägare
gå ihop och bilda dikningsföretag för att gemensamt leda bort vattnet.
Trafikverket ansvarar för översvämningar på vägar där de är väghållare,
exempelvis i viadukten under E6:an.

Värdefull jordbruksmark
Gårdar med djurhållning. Särskild hänsyn till hästgårdar.
Risk för förorenad mark vid pågående eller tidigare
verksamheter.
Mark i huvudsak av morän och älvsediment. Lera
närmast Himleån.
Stora tomter underlättar för hantering av dagvatten.
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Naturmiljö

Riksintresse naturmiljö
Naturvårdsprogram
Värdefull ängs- och
betesmark
Risk för förorenad mark

Svetsverksamhet

Hästgård (200 m)
Område med
värdefulla träd

Infiltrationsbädd för
avloppsvatten

Tidigare
bensinstation

F.d. deponiområde
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Klass 5

Bostäder, arbetsplatser och service
I Hunnestad bor man lantligt men med närhet till Varbergs stadsområde och det
finns en efterfrågan på fler bostäder så att fler kan bo och verka på orten.

Bostäder

den gamla affären, vilka idag nyttjas
som bostäder.

Hunnestad är ett litet samhälle med
övervägande del småhus och jordbruksanknuten gårdsbebyggelse.
Bebyggelsen har främst vuxit fram och
koncentrerats kring den gamla landsvägen. Här blandas äldre gårdsbebyggelse med mer modern villabebyggelse
samt äldre stugor.

På de öppna markerna söder och norr
om Hunnestad finns ett flertal gårdar
och i vissa fall enstaka villor av varierad ålder och karaktär.

Befintlig bebyggelse

Bostadsområdet Mångleberg är det
enda området i Hunnestad som omfattas av detaljplan. Området byggdes ut
under slutet 1980-talet och består till
övervägande del av småhus, men även
av ett antal småskaliga flerbostadshus i
form av marklägenheter.
Längs den gamla bygatan finns byggnader som tidigare utgjort viktiga
funktioner i byn, som t.ex. mejeriet och
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Förutsättningar för
utveckling

Befintlig VA-situation i Hunnestad
har under en längre tid försvårat för
utveckling av fler bostäder på orten.
Det finns ett lokalt intresse bland flera
fastighetsägare i Hunnestad att stycka
av och bebygga tomter i varierad omfattning.
På en fastighet i nordöstra delarna av
Hunnestad (Hunnestad 5:24) har kommunen 2016 lämnat positivt planbesked för prövning av bostadsbebyggelse. Fastighetsägaren har för avsikt att

bygga 4 parhus.
Det finns dessutom ett lokalt uttalat
bostadsbehov i form av mindre bostäder som möjliggör för äldre
att flytta ut från sina större
villor och samtidigt kunna
bo kvar på orten, samt
för ungdomar att flytta
hemifrån.
Med utgångspunkt
från kommunens
övergripande utvecklingsinriktning,
i kombination med
uppskattat bostadsbehov och exploateringsvilja på orten, bedöms en
lämplig utvecklingstakt för
Hunnestad vara ca 30-50 nya
bostäder fram till 2030.

Service

Förskola och skola

I området Mångleberg finns en förskola. På sikt finns det behov av ytterligare
en förskola inom Himledalens upptagningsområde. Var i upptagningsområdet den ska lokaliseras behöver utredas
vidare.
Skola (årskurs F-6) finns i Grimeton
(Göthriks skola), ca 3 km öster om
Hunnestad och i Rolfstorp (årskurs
7-9), ca 9 km nordost om Hunnestad.

Vård

Närmaste vårdcentral ligger vid Håstens torg i Varberg.
Närmaste äldreboende finns i Varbergs
tätort.

Bokbuss

En dag varannan vecka får Hunnestad
besök av en bokbuss. Då finns möjlig-

het att låna böcker, tidskrifter och filmer m.m. Bokbussen stannar utanför
mataffären.

Handel

Centralt i Hunnestad, utmed väg 766,
finns en mataffär. För övriga inköp och
för postutlämning hänvisas till Varbergs tätort.
I anslutning till mataffären finns även
möjlighet att tanka bilen vid en automatstation. Kring automatstationen
gäller olika skyddsavstånd till bl.a. bostäder, verksamheter, vilket måste tas
hänsyn till i den fortsatta planeringen.

Verksamheter och
arbetsplatser

Hunnestad är ett förhållandevis företagstätt samhälle där många har enskilda verksamheter och bisysslor. De
största branscherna är jordbruk, djur-

uppfödning och spannmålsproduktion
samt bygg- och anläggningsföretag. De
största arbetsgivarna finns inom byggoch anläggningsbranschen.

De flesta förvärvsarbetande arbetspendlar ut från orten, antingen till
Varbergs tätort, till andra delar av
kommunen eller till närliggande kommuner.
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Sammanfattningsvis:
Bebyggelsen består mestadels av småhus, större gårdar
samt ett fåtal marklägenheter
Stort lokalt intresse för att möjliggöra för fler bostäder
Befintlig VA-situation försvårar en bebyggelseutveckling
Behov av mindre bostäder
Förskola i Hunnestad, skola (årskurs F-6) i Grimeton och
(årskurs 7-9) i Rolfstorp
Vårdcentral, post m.m. i Varbergs tätort
I centrala Hunnestad finns en mataffär
I anslutning till mataffären finns en automatstation med
möjlighet att tanka
Bokbuss varannan vecka
Företagstätt samhälle där många har enskilda
verksamheter eller bisysslor
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Förskola
Mataffär

Göthriks och
Rolfstorps skola

Hållplats för bokbussen
Gällande detaljplan
Positivt planbesked

Bostäder och service
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Fritid och rekreation

I Hunnestad finns ett byalag och en hembygdsförening som ordnar olika typer av
aktiviteter och aktivt driver frågor om ortens utveckling.

Idrott och
föreningsliv

Hunnestads teatersällskap anordnar
revyer.

Hunnestad har en aktiv hembygdsförening som anordnar återkommande
aktiviteter i form av bl.a. allsång, söndagsmiddagar.

I kyrkans församlingshem bedrivs
4H-verskamhet.

Hembygdsföreningen startades 1971,
och äger sedan 1980-talet den gamla
hembygdsgården Huneborg. Huneborg
inrymmer en samlingslokal och ett
gammalt museum för orten, och utgör
en naturlig mötesplats för ortsborna
vid olika typer av tillställningar.

Ridsport är populärt i Hunnestad, men
det saknas anlagda ridvägar.

Byalaget Hublix driver aktivt ortsutvecklingsfrågor för Hunnestad och
Blixtorp, med fokus på utbyggnad av
VA och cykelvägar. Byalaget anordnar
dessutom den årligen återkommande
byamarknaden.
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Närmaste fotbollsklubb finns i Grimeton.

Rekreation och
mötesplatser

Gång- och cykelvägen mellan Hunnestad och Grimeton är ett viktigt stråk
för möten och rekreation för ortens
invånare. Här möts man under sin
promenad med barnvagnen, när man
rastar hunden, åker skateboard eller
bara är ute och flanerar.

I anslutning till församlingshemmet
ligger den s.k. Skoleskogen, vilken också är en viktig mötesplats i Hunnestad.
Skoleskogen har till viss del karaktär
av ordnad parkmiljö med bänkar, en
mindre fotbollsplan m.m. Här träffas
man bl.a. för att fira midsommar.
Strax sydost om Skoleskogen finns en
isbana/hockeyrink. Isbanan har belysning och utgör vintertid en attraktiv
mötesplats för barn och ungdomar. I
anslutning till isbanan finns en anlagd
plats med möjlighet att fika.
I området Mångleberg finns en kommunal lekplats, vilken är i behov
upprustning.
Utanför mataffären finns en grillplats
med bänkar, vilken används sparsamt.

Strax norr om Hunnestad passerar
Åkullaleden, vilken är en utmarkerad
cykelled mellan Varberg och Åkulla.

Besöksmål

Strax öster om Hunnestad ligger Grimetons världsarv, vilket är ett viktigt
besöksmål. Genom projektet ”Åkturen”
kan man ta med sig med buss från
Hunnestad till Grimetons världsarv
och Åkulla bokskogar. I Åkulla får
man bl.a. tillgång till 12 utmarkerade
vandringsleder.

Mobil ungdomsverksamhet

För ungdomar på landsbygden som
har långt till centrum eller till närmaste ungdomsgård finns inom kommunen en mobil ungdomsverksamhet
med namnet ”MUVE”.

Sammanfattningsvis:
Aktivt byalag och hembygdsförening
Aktiviteter i församlingshemmet
Fotbollsklubb i Grimeton, fotbollsplan vid
Skoleskogen
Ridsport är populärt, men ridleder behövs
MUVE möjliggör för unga mellan 1225 år att samlas kring gemensamma
fritidsintressen, få stöd till utveckling
av projekt samt delta i olika aktiviteter.
MUVE besöker regelbundet Göthriks
skola.

Skoleskogen, cykelvägen och isbanan är viktiga
mötesplatser
Närhet till Åkullaleden och Grimetons världsarv
Tillgång till mobil ungdomsverksamhet, ”MUVE”, i
Göthriks skola
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Fotbollsklubb och
Grimetons världsarv

Åkullaleden
Rekreationsstråk
Åkullaleden
Mötesplats
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Trafik och infrastruktur
Hunnestad har bra vägförbindelser in till stan och nyligen utbyggd
gång- och cykelväg till skolan i Grimeton.

Biltrafik och vägnät

I Hunnestad finns statliga och enskilda
vägar, men inga kommunala. Beroende
på hur väghållaransvaret ser ut finns
olika möjligheter att genomföra åtgärder på och i anslutning till befintliga
vägar. Då kommunen inte är väghållare för några vägar i Hunnestad är möjligheterna att genomföra eventuella
framtida åtgärder begränsade (för mer
information, se faktaruta på sida 27).

Statliga vägar

Väg 766 passerar som huvudstråk
genom Hunnestad och här passerar i
stort sett all trafik till och från orten.
Vägen är dels en källa till buller, men
kan också innebära risker då här
passerar tunga transporter som i vissa
fall hanterar farligt gods. Hastigheten
är 50 km/h i de mest centrala delarna,
och i övrigt 70 km/h.
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Längs med Hunnestad i väster sträcker
sig väg 765. Här finns ett antal korsningar med skymd sikt, vilka upplevs
som trafikfarliga.
Öster om Mångleberg går väg 769, vilken ansluter mot väg 153 norrut. Korsningen mellan väg 769 och 766 upplevs
som trafikfarlig p.g.a. skymd sikt.
Väster om Hunnestad passerar E6:an,
med stora trafikflöden och bullerstörningar. Vägen är av riksintresse och
utpekad som primär transportled för
farligt gods, vilket innebär ett riskavstånd på ca 150 meter från vägområdet.

Enskilda vägar

Samtliga vägar utöver det statliga
vägnätet är enskilda. Här är hastigheten genomgående 70 km/h.

Faktaruta: väghållaransvar
Att vara väghållare innebär att man ansvarar för byggande och drift av en
väg. Det svenska vägnätet består av allmänna och enskilda vägar.
De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala. Trafikverket
är väghållare för de statliga vägarna, medan Varbergs kommun ansvarar
för de kommunala vägarna.
För de enskilda vägarna ansvarar vägföreningar, vägsamfälligheter,
samfällighetsföreningar eller privatpersoner.

Gång- och cykeltrafik

Det finns en separat gång- och cykelväg mellan Hunnestad och Grimeton
som sträcker sig utmed väg 766, strax
väster om mataffären fram till Göthriks
skola. Gång- och cykelvägen avskiljs
från bilvägen, antingen med en gräseller dikesremsa, eller med mindre
betongfundament. Gång- och cykelvägen saknar belysning.
Gång- och cykelvägen ansluter till
busshållplatser längs väg 766, där det
även finns cykelparkeringar.
I övrigt saknas separata gång- och
cykelvägar på orten och gång- och
cykeltrafikanter hänvisas istället till
vägbanan.

Kollektivtrafik

I Hunnestad finns 3 hållplatslägen, och
orten trafikeras av 3 olika busslinjer,

varav en nattbuss. Vid hållplatslägena
för färd in mot stan finns busskurer
och i ett enskilt fall även cykelparkeringar. Vid övriga lägen finns endast
hållplatsskyltar utan väderskydd. Restiden mellan Hunnestad och Varbergs
station är drygt 15 min.
Linje 660 mellan Varberg och Dagsås
passerar väster om Hunnestad och går
mycket sällan.
Linje 661 mellan Varberg och
Karl-Gustav passerar genom Hunnestad. Linjen är främst anpassad till
gymnasieskolan i Varberg, med turer
på in mot stan på morgonen och tillbaka till Hunnestad på eftermiddagen.
För att kunna arbetspendla mellan
Hunnestad och Varbergs tätort saknas
turer tillbaka på eftermiddagen.
Linje 666 är en nattbuss mellan
Varberg och Skällinge som passerar
Hunnestad.

Utöver skolelever är det
väldigt få påstigande resenärer på samtliga
hållplatslägen.
Flest påstigande
finns vid hållplatsen
”Hunnestad”, men
statistiken har försämrats
sedan 2013. Om resandet med
kollektivtrafiken ska öka i Hunnestad behöver riktade åtgärder vidtas.

Buller

På E6:an passerar dagligen stora
mängder trafik, vilket innebär att de
västra delarna av Hunnestad riskerar
att påverkas av bullerstörningar. Det
finns även risk för buller från de andra
allmänna vägarna som passerar genom
Hunnetad.

En övergripande och schablonmässig
studie av bullerstörningar från E6:an
och väg 766 visar att bullersituationen
inom de centrala delarna av Hunnestad är hanterbar. Mer detaljerade
bullerutredningar behöver göras inom
den fortsatta planeringen.
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Teknisk försörjning
Dricks- och spillvatten

Kommunalt verksamhetsområde för
VA finns enbart för befintligt detaljplanelagt område vid Mångleberg, se
karta på sida 33. Verksamhetsområdet
omfattar spill-, dricks- och dagvatten.
Befintlig infiltrationsbädd som renar
avloppsvattnet är gammal och behöver
ersättas med en överföringsledning till
pumpstationen Havås. Infiltrationsbädden kan i dagsläget inte ta emot
avloppsvatten från fler fastigheter.
Övrig bebyggelse i Hunnestad har
enskilda avloppslösningar. Dessa har
bedömts vara dåliga och dricksvattnet kan innehålla nitrater, järn och
mangan.
Befintlig VA-situation i Hunnestad möjliggör i dagsläget inte för en
utveckling av orten. Åtgärder behöver
30

dels vidtas för att undvika att enskilda
avlopp är av så dålig kvalitet att det
kan förekomma risk för människors hälsa och miljön, och dels för att
möjliggöra så orten kan växa med nya
bostäder.
Kommunen, tillsammans med VIVAB,
arbetar för tillfället med att förbättra
förutsättningarna för VA i Hunnestad,
där olika alternativ studeras för hur VA
kan hanteras och byggas ut.

Dagvatten

Ur dagvattenutredningen som togs
fram 2015 framgår att det i dagsläget
inte finns några kända återkommande
problem med dagvatten i Hunnestad.
Detta tack vare de stora gröna ytor som
finns och där det mesta av vattnet kan
infiltreras. En del av jordbruksmarken dräneras genom gamla diken och
ledningar. Vägar ligger generellt högt

belägna, varav samtliga även har diken
som agerar infiltrationsytor på vägen
till Himleån.
Nästan all avrinning i området sker
till Himleån, antingen direkt eller via
andra bäckar och diken. För Himleån
finns en vattendom med ett maxflöde
på 1 l/s (beräknat på 10-årsregn med
10 min varaktighet). Vattendomen
kommer att påverka hanteringen av
dagvatten i alla kommande exploateringar som har direkt eller indirekt
avrinning mot Himleån.
Vid framtida exploatering är det
viktigt att tänka på att vissa områden,
ur dagvattensynpunkt, kan vara mer
eller mindre lämpliga för exploatering.
Ett lågstråk kan vara direkt olämpligt för bebyggelse men optimalt för
dagvattenhantering. Områden som
innehåller mycket lera eller gyttja ger

inte bra infiltration. Lokala svackor i
området söder om vägen i västra delen
av Hunnestad har goda möjligheter att
fördröja dagvatten.
Exploatering med lokal fördröjning
bör i huvudsak ske i de mest centrala
delarna och med mer försiktighet i
området nära Himleån.

Bredband

Varbergs kommun har som mål att
99% av befolkningen ska ha tillgång
till bredbandskapacitet med minst 1
Gbit/s år 2020.

Bredbandsuppkopplingen i Hunnestad skiljer sig åt på orten. De centrala
delarna har bra bredbandstäckning
med hög hastighet, medan stora delar
av orten ännu saknar höghastighetsbredband.
Arbete pågår för att möjliggöra för fler
hushåll i Hunnestad att koppla upp sig
mot höghastighetsbredband. Väster
om väg 769 kommer det inom kort
vara möjligt att teckna bredbandsavtal
med Varbergs Energi. För boende öster
om väg 769 har man istället möjlighet
att koppla upp sig mot Åkulla fiberförening.

Naturgasledning

Öster om Hunnestad passerar en
naturgasledning. Skyddszoner med
speciella restriktioner finns för tillkommande bebyggelse. Skyddsavståndet är dock inte generellt utan varierar

längs med ledningskorridoren och
är beroende på hur mycket befintlig
bebyggelse som finns i närområdet. På
kartan på sid 33 har ett skyddsavstånd
på 200 meter ritats ut.

Sammanfattningsvis:
Statliga vägar: väg 766, 769, 765, E6. Övriga vägar är
enskilda.
Att kommunen inte är väghållare för några vägar i
Hunnestad försvårar för kommunen att genomföra
eventuella åtgärder på vägnätet
Gång- och cykelvägen mellan Hunnestad och Grimeton
är viktig och välanvänd
Kollektivtrafiken är främst anpassad för gymnasieelever
Befintlig VA-situation försvårar en bebyggelseutveckling
Delar av orten saknar höghastighetsbredband
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Infrastruktur

Statlig väg

Väg 766

Cykelväg
Busshållplats
Skyddsområde från
naturgasledning (200 m)
Kommunalt verksamhetsområde för VA

Väg 769

”Lunden”
(linje 660, 661)

”Hunnestad”
(linje 660, 661)
”Pålen”
(linje 660, 661)

Väg 766

”Kullen”
(linje 661, 666)

Väg 769
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Sammanfattande analys

Här sammanfattas Hunnestads styrkor och de utmaningar samhället står inför. Punkterna nedan är en
sammanfattning av tidigare beskrivna förutsättningar och övrigt som framkommit under arbetets gång,
t.ex. under byapromenader, arbetsgruppsmöten och på stormötet.

Styrkor
•
•

•

•

•
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•

Lantligt och naturnära med närhet
till Varbergs tätort.
Positiv befolkningsutveckling och
förhållandevis ung befolkning.
Det finns en vilja att bo kvar eller
återvända till orten.
Stort lokalt engagemang och
många privata initiativ till att avstycka tomter för att tillskapa fler
bostäder.
God sammanhållning och starkt
socialt engagemang. Hunnestad
upplevs som en trygg plats att
bo på. Det finns flera etablerade
träffytor och återkommande event
(revy, allsång, byamarknad m.m.).
Centralt kommunägd mark med
möjligheter till utveckling.

Höga kulturmiljövärden och flertalet äldre byggnader som bidrar
till ortens identitet och berättar
om Hunnestads historia. Äldre
bebyggelse bidrar dessutom till
variationsrikhet.

•

Närhet till vardaglig service i form
av mataffär och förskola.

•

Goda gång- och cykelförbindelser
mellan Hunnestad och Göthriks
skola.

•

Skoleskogen är en värdefull mötesplats i orten.

•

•

God företagsamhet och många
som har enskilda verksamheter
eller bisysslor.
Närheten till Grimetons världsarv.

Utmaningar
•

Att förbättra VA-situationen i
Hunnestad.

•

Att knyta samman den spridda
bebyggelsen till en mer samlad
ortsstruktur, med anpassning till
kulturmiljön och det öppna landskapet.

•

Att få fler att resa hållbart. Den
spridda bebyggelsestrukturen förvårar för en effektiv kollektivtrafik
och väghållaransvaret försvårar för
utbyggnad av cykelvägar.

•

Att skapa ett varierat utbud av bostäder och tillskapa lägenheter.

•

Högt klassad jordbruksmark, vilket sätter ramar för ortens geografiska utbredning.

•

Låg anslutningsgrad till höghastighetsbredband.

•

Trafikverket är väghållare för de
större vägarna i Hunnestad, medan övriga vägar är privata. Detta
försvårar kommunens möjligheter
att genomföra åtgärder på vägnätet. Kommunen är därför beroende
av Trafikverket för att åtgärder
vidtas längs de större vägarna, som
exempelvis utbyggnad av cykelvägar, uppförande av bullerskydd
m.m.

•

Skyddsavstånd till djurhållning
och hästgårdar vid planering av ny
bebyggelse.

•

Återkommande översvämningsproblematik, som innebär att delar
av orten, samt vägar till och från
den, periodvis svämmas över.

Vissa vägar kan i värsta fall behöva
stängas av.
•

Det öppna landskapet erbjuder
inga naturliga rekreations- och
strövområden.

•

Bullerstörningar från E6:an

•

Hela Hunnestad ligger inom den
yttre skyddszonen för Grimetons
världsarv, vilket kan innebära
restriktioner för tillkommande
bebyggelse.

7 saker som kan bli
bättre i Hunnestad
•

Förutsättningarna för hantering
av VA behöver förbättras så att
Hunnnestad får möjlighet att växa
och utvecklas samt för att undvika risk för människors hälsa och
miljön.

•

Bostadsutbudet behöver bli mer
varierat utifrån ortens förutsättningar så det blir attraktivt för
människor i olika skeden av livet.
Det behöver framför allt tillkomma
mindre lägenheter i ortens centrala delar, vilket skapar flyttkedjor.

•

Kollektivtrafiken behöver bli mer
attraktiv så att fler väljer att resa
hållbart.

•

Förutsättningarna för att tryggt
och säkert kunna gå och cykla
behöver förbättras. Befintlig gångoch cykelväg mellan Hunnestad
och Göthriks skola skulle behöva
kompletteras med belysning. Utbyggnad av en ny cykelförbindelse
mellan Hunnestad och Varbergs
tätort skulle underlätta det vardagliga resandet.

•

Bredbandstäckningen på orten
skulle behöva utvecklas så att fler
får möjlighet till höghastighetsbredband.

•

Utveckling av attraktiva och ordnade mötesplatser, som t.ex. lekplats, hinderbana eller liknande.
Området kring affären har potential att utvecklas som mötesplats.

•

Utveckling av promenad-/joggingstråk samt möjlighet att rida i
naturen.
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Framtiden

Här beskrivs en framtidsbild för Hunnestads utveckling fram till 2030, med
framåtblick mot 2050, samt åtgärder för att nå dit.

Hunnestad 2030

Hunnestad föreslås att utvecklas successivt med ny bebyggelse, verksamheter och vistelsemiljöer för att bibehålla
en levande landsbygd. Den lantliga
karaktären bidrar starkt till ortens
attraktivitet och ska därför värnas.
Fram till 2030 föreslås Hunnestad
växa med ca 30-50 nya bostäder,
förutsatt att VA-nätet på orten har
utvecklats. För att nå denna framtidsbild till 2030 krävs båda privata och
kommunala initiativ för planläggning
och bostadsbyggnation.

Fler bostäder

Hunnestad har med sitt stadsnära
läge, lantliga karaktär och starka lokala
drivkrafter för utveckling, mycket goda
förutsättningar att tillskapa attraktiva
boenden. För att ta vara på detta och
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samtidigt skapa förutsättningar för en
utveckling av orten i en hållbar struktur föreslås Hunnestad växa enligt
utvecklingskartan, se sida 38.
På utvecklingskartan redovisas en
avgränsning för utvecklingsområdet.
Inom utvecklingsområdet ska den föreslagna bebyggelsen ske inom utpekade utbyggnadsområden och föregås av
detaljplanering. Övrig tillkommande
bebyggelse inom utvecklingsområdet
ska vara anpassad till befintlig bebyggelsestruktur och prövas där det är
lämpligt. Utanför avgränsningen för
utvecklingsområdet ska ny bebyggelse
prövas mycket restriktivt i syfte att
hushålla med mark, i synnerhet den
värdefulla jordbruksmarken, och undvika att en spridd bebyggelse uppkommer som försvårar en möjlig framtida
tätortsutveckling.

I den samlade avvägningen som
gjorts mellan olika förutsättningar
och intressen bedöms de föreslagna
utbyggnadsområdena, trots de höga
jordbruksmarksvärdena, vara lämpliga för byggnation för att främja en
sammanhållen bebyggelseutveckling
av Hunnestad.
Inom utvecklingsområdet kan ingen
ny bebyggelse tillkomma innan det
kommunala verksamhetsområdet för
VA är beslutat.
På utvecklingskartan föreslås i huvudsak en utveckling av villabebyggelse
på större tomter av lantlig karaktär. I
de mest centrala delarna, med närhet
till service och kollektivtrafik, kan det
vara lämpligt med en tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i mindre
skala. Framförallt mindre lägenheter
är efterfrågat. Utbyggnaden som helhet

bedöms kunna bidra till ett varierat
bostadsutbud och att orten knyts samman till en mer sammanhållen bebyggelsestruktur.
Samtidigt som en tätare och mer sammanhållen bebyggelsestruktur skapar
bättre underlag för service och kollektivtrafik samt bidrar till sociala möten,
är det viktigt att ta vara på ortens öppna och lantliga karaktär, bl.a. genom
att bevara viktiga utblickar.

Utbyggnadsområden

Område 1 - Området omfattar ca
3,5 hektar privatägd mark och ligger
centralt i orten med närhet till befintlig service och kollektivtrafik. Här
är det därför intressant att pröva en
tätare bebyggelsestruktur med bl.a.
flerbostadshus. Utbyggnad av området
bidrar i hög grad till att knyta samman
befintliga bebyggelseområden.

Område 2 - Området omfattar ca
1,5 hektar privatägd mark och ligger
i de östra delarna av orten. Här gav
kommunen 2016 positivt planbesked
för prövning av bostadsbebyggelse.
Området ligger utmed den gamla
bygatan och bedöms kunna bidra till
ett bostadstillskott, genom en mindre
komplettering inom befintlig struktur.
Område 3 - Längs delar av den äldre
bygatan kan det vara lämpligt att
komplettera med ny bebyggelse. Området omfattar ca 1,5 hektar privatägd
mark och ligger centralt med närhet
till service och kollektivtrafik. Här blir
det viktigt att ta hänsyn till det öppna
landskapet samt till befintlig kulturmiljö och karaktär. Gällande kulturmiljöprogram för landsbygden utgör
ett bra stöd för den fortsatta planeringen. Med anledning av tidigare upptäckta fornlämningar i områdets närhet

kan det, i det fortsatta planarbetet, bli
aktuellt med arkeologiska utredningar.
Område 4 - Området omfattar ca
4,6 hektar kommunägd mark och är
klassad som värdefull jordbruksmark
(klass 6). En utveckling av Hunnestad
utan att ta värdefull jordbruksmark
i anspråk är ofrånkomlig. Utifrån de
avvägningar gjorts föreslås att marken
prövas för byggnation, då en utveckling här bedöms kunna främja en
sammanhållen bebyggelseutveckling
av Hunnestad.
Området föreslås utvecklas med
blandad bostadsbebyggelse. Ett mer
detaljerat förslag till struktur och täthet tas fram och prövas i den fortsatta
planläggningen. Bebyggelsen ska vara
väl anpassad till det öppna landskapet.
Med anledning av områdets centrala
läge i orten, med närhet till bostads-

bebyggelse, gång- och cykelstråk samt
kollektivtrafik, kan det här vara lämpligt med lokalisering av en framtida
förskola. En eventuell lokalisering av
förskola behöver föregås av vidare
utredningar.
Område 5 - På längre sikt kan det
vara lämpligt med ytterligare utbyggnadsområden genom kompletteringar
i anslutning till befintlig struktur i centrala lägen. Föreslaget område omfattar ca 1,5 hektar privatägd mark.

Viktigt att tänka på

I den fortsatta planeringen blir det
viktigt att ta hänsyn till risker, bl.a.
kopplade till de större vägarna i orten.
Det gäller framför allt bullerstörningar
och riskavstånd från transporter med
farligt gods. För områden där det finns
risk för förorenad mark kan det bli
aktuellt med undersökningar.

Då Hunnestad har visat sig vara rikt på
fornlämningar kan det inför kommande detaljplaneläggning vara motiverat
med arkeologiska utredningar.
Det är också viktigt att varje ny utbyggnad kommer kunna lösa sin egen
hantering av dagvatten. Inom utbyggnadsområdena behöver ytor avsättas
för dagvattenhantering samt hänsyn
tas till lämpliga tomtstorlekar.

Förslag på åtgärder:
•

Samordna föreslagen utbyggnad
på kommunal mark med kommunens övriga bostadsutbyggnad.
(Kommunen)

•

Planläggning för kommunala tomter. (Kommunen)

•

Initiera planläggning för byggnation på privat mark. (T.ex. fastighetsägare)
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Utbyggnadsområden

Utvecklingskarta

Service och mötesplatser
Gräns för utvecklingsområde

Framtida
mot på
E6:an.

Här föreslås prövning av
en tätare bebyggelse,
med bl.a. flerbostadshus.

Område med kommunägd
mark som föreslås för
utveckling av blandad
bostadsbebyggelse och
plats för ny framtida förskola.
Studera hur områdena
kan kopplas samman
samt utreda lämplig plats
för framtida lekplats.

Utveckling av
service.

4

2

Gång- och cykelvägen
mellan Hunnestad och
Göthriks skola föreslås
utvecklas med
belysning.

Positivt planbesked.
Föreslås för utveckling
av bostäder.

Utveckling av befintliga
mötesplatser (Skoleskogen
och isbanan).

1

3

F.d. deponiområde som
kan utredas för
utveckling av rekreation.

5

Möjlig cykelkoppling till
Varberg.
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Område som eventuellt
kan vara lämpligt för
bostadsbebyggelse på
längre sikt.
Meter
1 000

Område längs den gamla
bygatan som, med sitt
centrala läge i orten, kan
vara lämpligt för bostäder.

Utvecklad service

Tillgången till service, bl.a. i form av
mataffär och förskola, underlättar
för vardagliga ärenden och bidrar till
ortens attraktivitet. Dessa platser är
dessutom viktiga för vardagliga möten.
Det är viktigt att befintlig service i
Hunnestad kan upprätthållas och vid
behov även ges möjlighet att utvecklas.
Med ett tillskott av nya bostäder i
Hunnestad skapas förutsättningar för
ett utökat underlag för service av olika
slag. Platsen för befintlig mataffär
ligger centralt i orten, utmed de större
vägarna samt med närhet till kollektivtrafiken. Det är lämpligt att även
framtida serviceetableringar koncentreras hit.
På sikt kan det finnas behov av utveckling av förskolan, antingen i form av
upprustning av befintlig eller utbygg-

nad av ytterligare en förskola (inom
Himledalens upptagningsområde).
Mark för utveckling av förskoleverksamhet bör ligga centralt och i närhet
till befintlig förskola. Lämplig plats
anges på inom område 4 där kommunen äger mark.
Utveckling av service kan ske i olika
steg och behöver nödvändigtvis inte
innebära nya etableringar eller ny
bebyggelse. Att t.ex. möjliggöra för paketutlämning i befintlig mataffär är en
mindre åtgärd, men som skulle utgöra
ett värdefullt servicetillskott för orten.
Det finns möjlighet för fastighetsägare
med tomma ekonomibyggnader att
annonsera i ”lokalguiden”. Detta skulle
möjliggöra för mindre verksamheter
eller företag att etablera sig på orten.

Förslag på åtgärder:
•

Föreslå lämpligt område för utveckling av service. (Kommunen)

•

Föreslå lämplig plats för utveckling
av förskola. (Kommunen)

•

Verka för att bibehålla och utveckla service, bl.a. genom att få till
paketutlämning. (Byalag med stöd
av kommunen)

•

Erbjuda fastighetsägare med tomma ekonomibyggnader möjlighet
att hyra ut genom ”lokalguiden”.
(Kommunen)

Välfungerande VA

Utbyggnad av VA-nätet i Hunnestad är
en förutsättning för att orten ska kunna växa, framför allt med nya bostäder.
Den förhållandevis spridda bebyggelsestrukturen, i kombination med
det flacka landskapet, innebär vissa
utmaningar och behov finns av särskilt
anpassade lösningar.
Åtgärder behöver dels komma till för
att undvika att enskilda VA-avlopp är
av så dålig kvalitet att det kan förekomma risk för människors hälsa och
miljön, och dels för att orten ska kunna
växa med nya bostäder.
En hållbar VA-lösning bygger på en
sammanhållen bebyggelsestruktur, och
ny bebyggelse bör därför koncentreras
centralt i orten.
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Överlag skulle planering av förhållandevis stora tomter underlätta hantering av dagvatten, då detta då kan tas
om hand på den enskilda fastigheten.

Förslag på åtgärder:
•

I dialog med VIVAB planera för
ett utbyggt VA-nät i Hunnestad.
(Kommunen)

•

Bjuda in Länsstyrelsen för information om dikningsföretag.
(Kommunen)

•

Lyfta översvämningsproblematiken i viadukten under E6:an,
i diskussion med Trafikverket.
(Kommunen)

Utvecklade
mötesplatser

När Hunnestad växer blir mötesplatser för de boende allt viktigare. En
variation av mötesplatser är viktigt för
att kunna attrahera människor i olika
åldrar och med olika intressen. Mötesplatserna behöver även vara trygga och
säkra samt tillgänglighetsanpassade.
Platsen utanför affären i Hunnestad
utgör idag en viktig mötesplats som
har potential att utökas eftersom det är
en naturlig mötesplats och målpunkt
för vardagliga handelsinköp, samtidigt
som den ligger centralt i byn. Mötesplatsen kan utvecklas, exempelvis
genom paketutlämning och reko-ring.
Platsen kring Skoleskogen och isbanan
utgör en viktig mötesplats som kan
utvecklas, exempelvis med en hin-
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derbana eller liknande. Här finns för
närvarande möjlighet att utnyttja ett
kommunalt bidrag för mötesplatser.
Initiativ från ungdomar på orten kan
få stöd av ”Ung i Halland”, vilket är
ett initiativ där Regionen och EU gör
satsningar på unga på landsbygden.
Enligt kommunens riktlinjer för
lekplatser har alla tätorter rätt till en
tätortslekplats. Detta är viktigt utifrån
ett barnperspektiv. I området Mångleberg finns en befintlig lekplats, vilken
bedöms vara i behov av upprustning.
I takt med att orten växer, framför allt
i anslutning till området Mångleberg,
får lekplatsen en allt viktigare roll som
mötesplats och bör därför rustas upp.
Kommunen har för avsikt att utveckla
lekplatsen till en tätortslekplats.
Vid utbyggnad av bostäder i Hunnestad är det lämpligt att även möj-

liggöra rekreativa stråk mellan nya
bostadsområden och skogsdungar som
idag är svåra att nå. Vid utveckling
av den tätortsnära grönstrukturen
kan det vara intressant att integrera
fornlämningsområden, då dessa kan
utgöra besöksmål i sig. Länsstyrelsen
kan eventuellt medverka i ett sådant
arbete.
I och omkring Hunnestad finns flertalet hästgårdar och behovet av ridleder
som rekreationsmöjlighet har lyfts.
Möjligheterna att anlägga ridled bör
utredas vidare.
I Hunnestad finns flertalet gamla
deponier. En av dessa håller på att
sluttäckas och skulle därefter kunna
utvecklas som ett natur- och rekreationsområde. Innan området utvecklas
är det viktigt att utreda vilka föroreningar som kan finnas och eventuella

spridningsrisker. Området omfattas
dessutom av kommunens naturvårdsprogram (området Tjärby-Änglarp),
vilket behöver beaktas.
Vid utveckling av alla typer av mötesplatser är det viktigt att tänka på
tillgängligheten. Dessutom bör möjligheten att uppföra konstnärlig gestaltning övervägas.

riktlinjer för lekplatser. (Kommunen)
•

Utveckla mötesplatser för ungdomar genom projektet ”Ung i
Halland” (Byalaget med stöd av
kommunen)

•

Planera för tätortsnära natur- och
rekreationsområden i samband
med utbyggnad av nya områden.
Eventuellt kan det vara lämpligt
att integrera fornlämningsområden. (Kommunen/Länsstyrelsen)

Förslag på åtgärder:
•

•

•

Utreda möjligheterna att söka
bidrag för att starta upp reko-ring.
(Byalag med stöd av Kommunen)

•

Söka bidrag för att utveckla mötesplatsen vid Skoleskogen samt
vid området kring affären. (Byalag
med stöd av kommunen)

Se över möjligheten att utveckla
ridleder i Hunnestad.
(Kommunen)

•

Rusta upp befintlig lekplats i
Mångleberg samt utveckla till
tätortslekplats enligt kommunens

Utreda möjligheten att använda
sluttäckt deponi som rekreationsområde. (Kommunen i samråd
med byalaget)

•

Utreda möjligheten att uppföra
konstnärlig gestaltning i samband

med utveckling av nya mötesplatser i Hunnestad. (Kommunen)

Ökat hållbart
resande

Då Hunnestad ligger nära Varbergs
stadsområde finns stor potential för
ett ökat hållbart resande. Genom att
planera för en utbyggnad i centrala
delarna av samhället skapas bättre
möjligheter samt ett större underlag
för att kollektivtrafiken ska kunna
utvecklas.
Ett första steg för att öka attraktiviteten för kollektivtrafikresor är att arbeta
med Mobility Management-åtgärder.
Mobility Management är ett koncept
för att främja hållbara transporter
och påverka bilanvändningen genom
att förändra resenärers attityder och
beteenden. Detta kan till exempel vara
informationskampanjer eller att under
en begränsad tid erbjuda gratis kollektivtrafik för att öka attraktiviteten.
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För att ytterligare öka attraktiviteten
för kollektivtrafikresor finns behov av
att rusta upp befintliga busshållplatser
samt att se över turtätheten.

utsättningarna för ett sådant stråk kan
förändras i takt med att stadsområdet
växer öster ut, t.ex. i samband med en
framtida utbyggnad av Östra Träslöv.

Trafikverket är väghållare för Hunnestadsvägen/väg 765, vilket försvårar
för kommunen att bygga en gång- och
cykelväg utmed vägen. Ett alternativ
till att bygga utmed Hunnestadsvägen/
väg 765 är att använda det enskilda vägnätet mellan Hunnestad och
Varbergs tätort för att få till en sammanhållen gång- och cykelväg mellan
orterna. En sådan lösning kräver att
avtal sluts med berörda markägare.

En viktig del i en eventuell framtida
utbyggnad av cykelstråk mot Varbergs
tätort blir hantering av passager under
motorvägen. Befintliga vägtunnlar är
idag för trånga för att inrymma både
körväg och gång- och cykelväg. För att
stråket ska upplevas som tryggt även
när det är mörkt bör det vara belyst.
Tillkomst av en gång- och cykelväg
mellan Hunnestad och Varbergs tätort
behöver ske genom privata initiativ.

I kommunens gällande Cykelplan är
sträckan mellan Varbergs tätort och
Hunnestad inte prioriterad. Kommunen har därför inga planer på att bygga
ut ett gång- och cykelstråk mellan
Hunnestad och Varbergs tätort. För-

För att ytterligare öka attraktiviteten
att gå och cykla mellan Hunnestad och
Göthriks skola bör befintligt gång- och
cykelstråk kompletteras med belysning.
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Förslag på åtgärder:
•

Utred möjligheterna att tillsammans med Hallandstrafiken
genomföra Mobility Management
åtgärder i Hunnestad. (Kommunen)

•

Verka för cykelväg på enskilda vägar mellan Hunnestad och Varberg
centrum. (Byalag)

•

Utreda möjligheten till belysning
på cykelvägen mellan Hunnestad
och Göthriks skola. (Trafikverket)

•

I dialog med Hallandstrafiken föra
fram önskemål om upprustade
hållplatser samt ytterligare tur från
Varberg till Hunnestad, anpassad
till kontorstid. (Kommunen)

Ett uppkopplat
Hunnestad

Uppkoppling till höghastighetsbredband är en viktig del i utvecklingen
av det moderna samhället. Delar av
området saknar idag uppkoppling till
höghastighetsbredband. Detta bör
åtgärdas.

Förslag på åtgärder:
•

Vid behov samordna informationsmöte med byalag och fiberförening
om möjligheter att ansluta till
bredband. (Kommunen)

•

Följa ärendet med byggnation
av fiber i Hunnestad och föreslå lämpliga åtgärder om behov
uppstår. (Bygden tillsammans med
Kommunen)

Välbevarad
kulturmiljö

Den gamla andelsfrysen (”Fryshuset”)
i Hunnestad har ett viktigt kulturmiljövärde i orten men är i dåligt skick och
skulle behöva åtgärdas.
Hunnestad ligger inom skyddszoner
för Grimetons världsarv, vilket kan
påverka ortens utbyggnad. Områdesbestämmelser behöver tas fram som
underlag för den kommande planeringen och utbyggnaden.

Utblick Hunnestad 2050
På längre sikt kommer Hunnestad alltmer att bli en del av Varbergs stadsområde, vilket kommer innebära positiva utvecklingsmöjligheter för orten.
En möjlig framtida motorvägspåfart i höjd med Hunnestad kommer att
innebära förbättrade kommunikationer till och från E6:an och till Varbergs
tätort, vilket innebär förändrade förutsättningar för utveckling.

Förslag på åtgärder:
•

Driva frågan om upprustning av
”Fryshuset”. (Kommunen tillsammans med Byalaget)

•

Ta fram områdesbestämmelser för
Grimetons världsarv. (Kommunen)
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