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INNEHÅLL

Denna fördjupning av översiktsplan för Torups samhälle har arbetats fram av K-Konsult och 
antogs av kommunfullmäktige 1992. Originalet fi nns på Samhällsbyggnadskontoret i Hyltebruk.

Under 2010 har översiktsplanen fått ett förnyat utseende då originalversionen var tryckt i svart-
vitt. Kartorna i den nya versionen har blivit digitaliserade och stämmer inte helt överens med ori-
ginalet då exempelvis Rejmesrondellen har byggts efter 1992. I originaldokumentet fanns inga 
fotografi er, vilket har lagts till. På ett par ställen i dokumentet stämmer inte texten med original-
versionen varvid anmärkningar har gjorts (anm. 2010). Detta gäller endast små justeringar såsom 
exempelvis områden som bytt namn eller inriktning.

Den nytryckta versionen har arbetats fram av planarkitekter Joanna Surowka och Lisa Myelady, i 
samarbete med kartingenjör Anemone Johansson.
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FRÅGESTÄLLNINGAR OCH MÅLSÄTTNINGAR

• Målsättningar

VILKEN STRÄCKNING BÖR VÄG 150 HA I 
FRAMTIDEN?

• Tung trafi k utanför de centrala delarna

HUR SER EN LÄMPLIG GÅNG- OCH CYKEL-
VÄGSTRUKTUR FÖR TORUP UT?

• Bra förbindelser över järnvägen och ån
• Bra förbindelser med Rydöbruk och   
 Brännögård
• Bra förbindelser mellan bostäder och ser- 
 vice

VAR FINNS LÄMPLIG MARK FÖR UTBYGG-
NAD AV BOSTÄDER OCH VERKSAMHE-
TER?

• Utnyttja kommunalt markinnehav
• Utnyttja centralt belägen mark väl

HUR BÖR TORUPS CENTRALA DELAR UT-
VECKLAS?

• Minska genomfartstrafi k
• Skapa god sjökontakt
• Gång- och cykelkontakt med bostadsom-      
 rådena
• Försköna järnvägsområdet



5

HYLTE
Samhällsbyggnadskontoret

  FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
                                TORUP SAMHÄLLE

BEFOLKNING
Befolkningsutvecklingen har i huvudsak varit positiv under 1970- 
och 80-talen. Efter 1985 har en liten nedgång märkts men 1989 
ökade befolkningen igen. Med hänsyn till att en viss utbyggnad av 
bostäder sker, kan man räkna med att ökningen kommer att fort-
sätta de närmaste åren.

NATUR OCH FRITID
En av de största tillgångarna för Torup som bostadsort är den rik-
liga tillgången till natur och möjligheterna till friluftsliv. Samhället 
präglas av närheten till de båda sjöarna Prästasjön och Sjögårds-
sjön. I väster och öster fi nns rikligt med skogsmark med Bosgårds-
fallet (A) resp. Ramnåsberget (B) som viktiga naturupplevelser. 
För friluftslivet är det väl försörjt med bandy och fotbollsplan (1) 
och, tennisbanor (2), motionsslinga (3), skidbacke med lift (4) 
samt badplats (5).

KOMMUNALT MARKINNEHAV
Kommunen har ett stort och strategiskt beläget markinnehav i sam-
hällets ytterområden.

SERVICETRÖSKLAR
Den befi ntliga kapaciteten för tekniska anläggningar medger en 
stor utbyggnad, 500-700 lägenheter. Beträffande vatten nyttjas To-
rups vattentäkt av både Torup och Rydö, varför angiven kapacitet 
gäller sammanlagt för de båda orterna. I summan har dessutom 
fråndragits 30 % av kapaciteten att kunna utnyttjas av industrier 
och andra verksamheter. Skolkapaciteten är beräknad fram till ca 
år 2000 och kan variera beroende på hur många elever i Torups 
församling, som kan hänvisas till Kinnaredsskolan. Idag fi nns en 
varuhall (anm 2010) i Torup, vilket borde vara tillräckligt för en 
stabil utveckling av samhället. Nolltillväxten fram till år 2000 är 
den utbyggnad som krävs för att invånarantalet i Torup skall hållas 
konstant. Det innebär en årlig utbyggnad med 5-7 lägenheter.

VIKTIGA PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
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PLANFÖRSLAG

VÄGAR
Väg 150 norr om Prästasjön men med en stäckning som medger passage under järnvägen. Denna 
sträckning ger mindre störningar för samhället jämfört med den sträckning, som redovisats i tidi-
gare områdesplan för Torup.

Med denna sträckning ges goda möjligheter att bygga attraktiva bostäder med sjökontakt och nära 
skola i samhällets norra del. Se särskild analys sid 9. Bostadsområdet i sydväst försörjs av ny 
förbindelse under järnväg till Gamla Nissastigen söder om bygdegården. Ett eventuellt utvecklat 
idrotts- och verksamhetsområde invid skidbacken nås via förbättrad förbindelseväg i väster över 
järnväg/Lillån.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Centralt stråk längs Lillån och förbi skolan mot Brännögård/Kinnared har delvis byggts ut fram till 
idrottsplatsen (anm. 2010). Avstickare väster- och österut till viktiga målpunkter (bostadsområde 
och centrum). En planskild korsning under RV 26 byggdes i samband med utbyggnad av vägen till 
1+2 väg (anm. 2010). Möjlighet till planskildhet under järnvägen  söder om Svenska skruv (anm. 
2010). För detaljer i centrum se sid 8.

BOSTÄDER
Så centrala områden som möjligt. Utnyttja marken vid skola, prästgård m.fl ., Timjansbacken. På 
sikt i sydväst, väster om Lillån. En idé är att på sikt fl ytta fotbolls- och bandyplanen till området 
vid skidbacken. Ett välbeläget markområde frigörs då för bostadsutbyggandet.

Före detta vägförvaltningens område vid Gamla Nissastigen kan vid eventuell nedläggning av 
vägstationen utnyttjas för bostadsändamål. Idag är marken privatägd och det fi nns inga planerade 
åtgärder (anm 2010). 

Lediga tomter (ca 30 st) utnyttjas och vissa förtätningar, främst i centrum minskar behovet av 
jungfrulig mark. På kartan redovisade utbyggnadsområden för bostäder innehåller cirka 40 ha 
vilket ger möjlighet till 280-400 lägenheter.

VERKSAMHETER
Bra mark i korsningen - ny väg 150/Kinnaredsvägen, bl.a. i grustag. Uppställningsplats för lastbi-
lar i nya verksamhetsområden i norr.

IDROTT OCH REKREATION
Området vid skidbacken och SJ:s f.d. grustag bör avsättas för en utbyggnad av rekreationsanlägg-
ningar av olika slag. På sikt kan ev. idrottsplatsen lokaliseras hit. Ett lämpligt avgränsat område 
vid Bosgårdsfallen bör avsättas som naturvårdsområde e.d. med stöd av miljöbalken (anm. 2010).

Lillåns dalgång utgör ett centralt och välfrekventerat rekreationsområde med bl.a. anlagd motions-
slinga. Dalgången får god kontakt med både idrottsområdet i söder och naturvårdsområdet vid 
Bosgårdsfallen. Naturmarken väster och öster om Torup har i översiktsplanen för kommunen, öp 
2001 (anm. 2010) redovisats som viktiga rekreationsområden för tätorten. För dessa bör natur-
vårdsinriktad skogsbruksplan (NISP) upprättas.
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Nya bostäder

Nya verksamheter

Idrott och rekreation

Inre skyddsomr. för vattentäkt

Plangräns

Gång- och cykelstråk

TORUP ÖVERSIKTSPLAN
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CENTRUM

Området kring stationen är öppet och ödsligt. Ett sätt att förbättra detta är att föra in rikligt med 
planteringar. Detta öppna område nordväst om stationen skulle till stor del kunna bli en järnvägs-
park. Kompletterande bebyggelse föreslås i en sådan omfattning som är lämplig med hänsyn till 
buller och vibrationer från järnvägen.

När väg 150 får en ny sträckning norr om Torup kan plankorsningen vid stationen slopas. En upp-
rustning av kyrkvägen krävs då, bl.a. med en gång- och cykelväg. Området framför stationshuset 
kan då fräschas upp och förses med planteringar, vändslinga för buss samt rejäl parkering för 
resande och besökande till centrum. En gång- och cykelkorsning över järnvägen bör anordnas i 
anslutning till perrongen.

G:a Nissastigen har försetts med separat gång- och cykelväg mellan Kyrkvägen och järnvägssta-
tionen (anm. 2010). G:a Nissastigen har även söderut försetts med avsmalningar av väg och små 
riktningsförändringar för att dämpa trafi ken (anm. 2010).

Gång- och cykelvägskontakten med strandpromenad längs Sjögårdssjön är angelägen. Strandom-
rådet lämnas obebyggt. 

Fastigheterna öster om brandstationen kan kompletteras med affärs- och bostadshus.

Läkarstationens parkeringssituation ses över.
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SÄRSKILD ANALYS AV VÄG 150:S STRÄCKNING

Trafi kverket (anm. 2010) har utrett alternativa sträckningar. Man redovisar tre alternativ, två som 
passerar över södra delen av Prästasjön och ett norr om sjön.

Alternativen över Prästasjön passerar nära befi ntlig bebyggelse, skär av samhället från sjön och 
försvårar utnyttjandet av marken norr om skolan. Kommunfullmäktige har därför antagit alterna-
tivet norr om sjön. 

På grund av passagen över järnvägen måste denna sträckning förläggas på en ca 10 meter hög 
bank, vilket blir ett iögonfallande inslag i landskapsbilden.

Som ett alternativ har en passage under järnvägen studerats i samband med arbetet med översikts-
planen. En sådan lösning innebär dels att kanalen mellan Prästasjön och Kilån bör fl yttas västerut, 
dels att underfarten måste skyddas med vallar o.d.  mot vatteninträngning från Prästasjön.

Den slutliga utformningen får avgöras i samband med utbyggnaden. Översiktsplanen möjliggör 
både bro och underfart. 

Stor hänsyn till hembygdsgårdens miljö får tas vid vägomläggningen och ny tillfart anordnas.

Vägomläggningen är angelägen ur säkerhetssynpunkt. Mycket tyder på att utbyggnaden av väg 
150 kommer att dröja länge. Detta får konsekvenser för förhållandena längs nuvarande sträckning, 
där åtgärder krävs. (Se genomförandebeskrivning sid 10).

En etapputbyggnad av väg 150 är också möjlig. En utbyggnad från Bosgård i väster till Kinnareds-
vägen skulle väsentligt förbättra förhållandena vid skolan.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

1. KONSEKVENSER AV EN SEN UTBYGGNAD AV VÄG 150
Gång- och cykelväg behöver byggas ut längs hela väg 150. Planskildhet krävs under vägen vid 
skolan och behövs även vid nuvarande järnvägskorsning norr om stationen. Bullerskydd kan er-
fordras vid vissa närbelägna bostadshus. Utbyggnad inom bostadsområden som får tillfart via väg 
150 bör vänta. Det innebär en annan utbyggnadsordnig än nedan redovisad. Områdena BII- BVI 
(se områdesbeskrivning sid 12) har alla tillfart via väg 150 och bör således avvakta utbyggnaden 
av väg 150. Kvar fi nns då endast område BI, Hultagärde.

2. UTBYGGNADSORDNING
Under förutsättningar att en någorlunda tidig utbyggnad av väg 150 sker, bedöms följande ut-
byggnadsordning lämplig.

1. Komplettering av förnyelseområden, ”lucktomter” mm. 
2. Komplettering av Prästgårdsområdet (BV). 
3. Skoltomten (BII).
4. Prästasjön (BIII), om geotekniska undersökningar är positiva.
5. Timjansbacken (BVI), när markförvärv genomförs.
6. Hultagärde (BI), när tillfart bedöms lämplig att bygga. Markförvärv erfordras för del av  
 området.

3. BEHOV AV TEKNISKA LÖSNINGAR
Befi ntlig vattentäkt är och kommer att vara kringbygd av både bostäder och verksamheter. Kring 
vattentäkten fi nns skyddsområde med bestämmelser fastställda. Skyddsbestämmelserna innebär 
bl.a. restriktioner för förvandling av gifter, bensin o.d. samt förbud mot uppläggning av soptipp 
m.m. Så länge vattentäkten fi nns, är det viktigt att skyddsbestämmelserna följs. Reservvattentäkt 
etableras snarast. Ett område nordost om samhället vid gården Ön har därvid diskuterats.

Delar av områden som idag är detaljplanelagda saknar allmänna VA-ledningar. Detta bör snarast 
åtgärdas av samhällsbyggnadskontoret (anm. 2010). 
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DELOMRÅDESBESKRIVNINGAR

BEFINTLIGA OMRÅDEN

A  ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR

A1 AVLOPPSRENINGSVERKET
 Tomtplats med byggnader för avloppsrening. Detaljplanelagt. Rekommendationer: Oför- 
 ändrade förhållanden.

A2 FÖRSAMLINGSHEM
 Nyuppfört församlingshem. Stor parkeringsyta mot Bosgårdsvägen gemensam för kyrko- 
 besökare. Detaljplanelagt. Rekommendationer: Oförändrade förhållanden. Parkeringen  
 förses gärna med buskvegetation.

A3 SKOLA OCH KYRKOGÅRD
 Skolan är en 1-parallellig LM-skola med kapacitet av 9 klassrum. Välutnyttjad 
 Gymnastikhall. Deltidsförskola och fritidshem i separat byggnad. Stor markreserv.  
 Kyrkans mark medger utvidgning av kyrkogården. Hela området är detaljplanelagt.    
 Rekommendationer: Markreserven norr om skolan planeras delvis för bostäder mot
 Prästgårdsvägen. Geohydrologiska förutsättningar undersöks innan kyrkogård 
 utvidgas.

Torups skola
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B BOSTÄDER

B1 GAMLA NISSASTIGEN
 Detaljplanelagt och fullbebyggt område med tidstypiska friliggande enbostadshus.
 Rekommendationer: Inga åtgärder. Karaktären bör bestå.

B2 HEDEN
 Område detaljplanelagt för cirka 5 enbostadshus. Obebyggt förutom avstyckad 
 tomtplats runt f.d. lantgård. Rekommendationer: Innan området bebyggs måste skyddsåt- 
 gärder för buller från riksvägen vidtagas.

B3  RAMNÅS 
 Fullbebyggt villaområde. Rekommendationer: Inga åtgärder.

B4 SJÖGÅRDSOMRÅDET
 I huvudsak fullbebyggt bostadsområde med främst villabebyggelse men även fl erbo- 
 stadshus. I norra delen fi nns Sjölunda servicecentrum. Rekommendationer: Ev. förtät- 
 ning på det centralt belägna, stora parkområdet utreds. I övrigt inga åtgärder. Markplatsen  
 i norr bibehålls.

B5 ÄNGSVÄGEN
 I huvudsak fullbebyggt villaområde. Bygdegården i områdets centrala del är bevarande- 
 värd (klass1) liksom ett bostadshus. Ny väg till Hultagärde nya område kräver mark.
 Rekommendationer: Tillfartsförhållandena utreds innan ev.  bebyggelsekomplettering  
 sker. Bevarandevärden beaktas.

B6 GAMLA ”MACKEN”
 Äldre villabebyggelse på stora tomter samt nedlagd bensinstation. Numera fi nns det en  
 bilverkstad i den gamla bensinstationen (anm 2010). Rekommendationer: Området  
 detaljplaneläggs för ny bostadsbebyggelse, radhus – kedjehus. Störningar från järnvägen  
 måste beaktas, liksom behov av gång- och cykelväg och skyddszon mot bef. industri.

Torups bygdegård
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B7 KYRKVÄGEN
 Nyare fl erbostadshusbebyggelse. Rekommendationer: Inga åtgärder. 

B8 BJÄLKAGÅRDEN
 Ny fl erbostadshusbebyggelse under uppförande. Rekommendationer: Utbyggnad enligt  
 ny detaljplan.

B9  KLOCKAREGÅRDEN
 Blandad äldre bostadsbebyggelse med inslag av butiker och hantverksrörelse. Klocka- 
 regården i västra delen, längs Gamla Nissastigen, är bevarandevärd. Detaljplanelagt om- 
 råde. Rekommendationer: Trafi kförhållanden utreds. Detaljplaneöversyn behövs för 
 kompletterande bebyggelse och trafi kföring. Skydd i detaljplan införs för klockaregår- 
 den.

B10 PRÄSTASJÖN
 Blandad bostadsbebyggelse med inslag av butiker och hantverksrörelser. Prästgården i  
 norra delen bevarandevärd. Rekommendationer: Skyddsbestämmelser i detaljplan för  
 Prästgården.

B11 PRÄSTGÅRDSOMRÅDET
 Småhus- och fl erbostadshusbebyggelse i detaljplanelagt område. Rekommendationer:  
 Eventuellt behövs komplettering i detaljplanen vid utvidgning av området.

B12 BOSGÅRDSVÄGEN
 Liten, detaljplanelagd småhusgrupp längs Bosgårdsvägen. Rekommendationer: VA- 
 situation utreds.

B13 GIVARGÅRDSOMRÅDET
 Senast utbyggda småhusområdet i Torup. Ett tjugotal kvarvarande tomter. Tillfartsväg ej  
 utbyggd enligt detaljplan. Rekommendationer: Förändring av detaljplanens tillfartsför- 
 hållande blir aktuell när i översiktsplanen föreslagen vidareutbyggnad blir aktuell.

Prästgården
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C CENTRUMOMRÅDET

 Centrum är koncentrerat till Stationsområdet och längs Gamla Nissastigen. Här fi nns  
 butiker, vårdcentral, gästgiveri, station, bibliotek m.m. Stora bevarandevärden.
 Rekommendationer: En särskild studie av centrum redovisas separat i översiktsplanen.  
 Se sid 8. Detaljplanen förnyas vid nybyggnadsåtgärder, varvid bevarandevärden 
 beaktas.

F FRILUFTS- NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

F1 SKIDBACKEN
 Skidbacke med släplift. Ej planlagt område. Rekommendationer: Om och när övriga  
 idrottsaktiviteter skall lokaliseras till området krävs en planläggning för att studera 
 lämplig förläggning av idrottsplaner m.m. samt att studera samnyttjande av lokaler. 

F2 IDROTTSPLATSEN
 Idrottsplatsen rymmer bandybana och fotbollsplan samt omklädningsbyggnader.
 Detaljplanelagt för idrottsändamål. Rekommendationer: Översiktsplanen föreslår att 
 området på sikt utnyttjas för bostadsbebyggelse. Detta skall föregås av grund-
 undersökning och detaljplaneläggning. 

F3 BOSGÅRDSFALLET
 Naturskönt område kring fallet i Bosgårdsån. Bebyggelsen är bevarandevärd. Rekom- 
 mendationer: område kring fallet avgränsas och utlägges som naturreservat. Kommunalt  
 markförvärv.

Bilder från Bosgårdsfallet
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V VERKSAMHETSOMRÅDEN

V1 SNICKERIFABRIKEN OCH SWEDFAST AB (anm. 2010)
 Centralt belägna verksamheter. Vissa bevarandevärden. Rekommendationer: Södra de- 
 len av området bör avsättas för gång- och cykelförbindelse under järnvägen. Översyn av  
 planförhållanden väster om industrierna bör genomföras eftersom förbindelseleden i gäl- 
 lande plan ej längre är aktuell. Närhet till befi ntlig vattentäkt måste särskilt beaktas. Indu- 
 striernas miljöpåverkan får inte öka. Nya verksamheter prövas restriktivt ur miljö syn- 
 punkt.

V2 MOSSVÄGEN
 Verksamhetsområde med industriverksamhet: lager och tryckeri. Det fi nns även en  
 smådjursveterinär i området (anm. 2010). Detaljplanelagt område. Rekommendationer:  
 Till- och utfartsförhållanden för verksamheterna måste bevakas.

V3 REJMES
 Bilserviceanläggning med matservering. Detaljplanelagt. Rekommendationer: Inga  
 åtgärder.

V4 TVÄTTERI
 Detaljplanelagt industriområde. Rekommendationer: Detaljplan ändras och anpassas till  
 de nya trafi kförhållandena.

V5 KONTORS-, AFFÄRS- OCH HANTVERKSLOKALER (anm. 2010)
 Detaljplanelagt handelsområde med kontor för byggnadsfi rma samt byggvaruhus och  
 post (anm. 2010). Rekommendationer: Området kan utvidgas något och fl er verksamhe- 
 ter etableras. Användningssättet bör ändras till småindustri/handel. Kommunalt VA krävs,  
 utredes.

V6 TORUPS BYGGSHOP M.M.
 Detaljplanelagt handelsområde med kontor för byggnadsfi rma samt trävaruhandel.
 Rekommendationer: Området kan utvidgas något och fl er verksamheter etableras. 
 Användningssättet bör ändras till småindustri/handel. Kommunalt VA krävs, utredes.

Fabriksbyggnad: Svenska skruv
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DELOMRÅDESBESKRIVNINGAR

TILLKOMMANDE OMRÅDEN
Geoteknik och markradon undersöks i nya detaljplaneområden.

B BOSTADSOMRÅDEN

BI HULTAGÄRDE
 Småbruten terräng med inslag av äng, åker och skog. Naturskönt belägen väster om  
 Lillåns dalgång. SJ:s gamla grustag i södra delen. Inslag av befi ntlig bebyggelse. Norra 
 delen detaljplanelagd tillsammans med utbyggd del av Givargårdsområdet. Markägare är  
 till största delen kommunen. Ca 16 ha. Rekommendationer: Detaljplaneläggs i ett sam- 
 manhang för företrädelsevis friliggande enbostadshus. Tillfart till Gamla Nissastigen dels  
 söderifrån, dels i höjd med bygdegården. Skyddsavstånd till järnväg och reningsverk  
 beaktas. Gamla grustaget kan ingå i rekreationsområde. Cirka 110- 160 lgh.

BII SKOLTOMTEN - PRÄSTGÅRDEN
 Norra delen av skoltomten mot Prästgårdsvägen, ca 4 ha bör kunna ianspråktas för bo- 
 stadsbebyggelse. Utnyttjas idag delvis som åkermark. I övrigt skogsbevuxen. Rekom- 
 mendationer: Grupphusbebyggelse i 1-2 plan.  Cirka 40 lgh.

BIII     PRÄSTASJÖN
 Låglänt jordbrukmark, delvis våtmarkskaraktär. Sjönära läge. Ca 5 ha. Rekommendatio- 
 ner: Geoteknisk utredning görs. Om den ger positivt resultat bör området planläggas för  
 gruppbebyggelse i 1-2 plan. Hänsyn tas vid områdets gestaltning till närheten till präst- 
 gården. Zonen närmast sjön görs allmänt tillgänglig. Cirka 50 lgh.

BIV IDROTTSOMRÅDET
 Om och när idrottsaktiviteterna fl yttas till ett föreslaget läge vid skidbacken i Torups  
 södra del blir markområdet centralt och väl beläget för bostadsutbyggande. Cirka 5 ha.  
 Rekommendationer: Geoteknisk utredning görs. Detaljplanering sker så att området blir  
 samhörigt med område B3. Hänsyn till eventuella störningar från tvätteriet (anm. 2010).  
 Cirka 50 lgh.

Vy över jordbruksmarken vid Prästasjön
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BV KOMPLETTERING AV PRÄSTGÅRDSOMRÅDET
 Den öppna åkermarken väster och norr om Prästagårdsområdet är lämplig för komplet- 
 tering med bostäder. Rekommendationer: Området detaljplaneläggs för villa- och grupp 
 husbebyggelse. Ansluts helst direkt till Bosgårdsvägen och verksamhetsområdet i söder.  
 Hänsyn till störningar från blivande väg 150. Behov av bullerdämpande åtgärder utreds.  
 Cirka 30-50 lgh.

BVI TIMJANSBACKEN
 Jordbruks- och skogsmark om cirka 9 ha. Större delen av området är privatägt. Rekom- 
 mendationer: Avgränsningen mot naturområdena längs Bosgårdsån fastställes. Detalj- 
 planeregleras för i huvudsak friliggande enbostadshus. Befi ntlig bebyggelse längs Gräs- 
 åsvägen inplaneras i området. Tillfart från Gräsåsvägen, vars utformning närmare stude- 
 ras. Intilliggande sågverksrörelse kvarligger om möjligt. Inrymmer ca 60 tomter. 

V VERKSAMHETER

VI NYEBRO
 Nylingen detaljplanelagt verksamhetsområde på åkermark. Skyltläge utmed riksväg 26.
 Rekommendationer: enhetlig och tilltalande bebyggelse- och skyltmiljö eftersträvas längs  
 rv 26. Miljöprogram utarbetas.

VII KINNAREDSVÄGEN
 I korsningen mellan blivande väg 150 och Kinnaredsvägen kan ett välbeläget verksam- 
 hetsområde utvecklas. Väster om Kinnaredsvägen tas befi ntligt grustag i anspråk när  
 täkten avslutas. Öster om vägen är marken i huvudsak öppen åkermark. Sammanlagt  
 cirka 12 ha. Delvis detaljplanelagt område. Rekommendationer: Området detaljpla- 
 neläggs. Grustaget avslutas och återställes på ett sätt som gagnar användningen som  
 verksamhetsområde. Avgränsningen i den östra delen studeras så att den blir naturlig i  
 landskapet. Uppställningsplats för lastbilar kan bli aktuellt inom området som ett alterna- 
 tiv till att utnyttja vägstationsområdet vid Gamla Nissastigen.

F FRILUFTS- NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDE

FI OMRÅDE VID SKIDBACKEN
 Om en fl yttning av idrottsplatsen i norra delen av samhället blir aktuell för att bygga  
 bostäder, är detta område lämpligt för en satsning på olika sport- och rekreationsakti- 
 viteter. Samordningsvinster kan göras genom samnyttjande av lokaler etc. Rekom- 
 mendationer: Markinnehavet bevakas. Dispositionsplan upprättas som beredskap för  
 etablering på platsen.
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BEVARANDEFÖRSLAG

Länsmuseet har hösten 1990 redovisat ett bevarandeförslag för Torup. Det huvudsakliga innehål-
let i bevarandeförslaget är att de redovisade kulturmiljöerna utgör en sådan värdefull miljö, att 
särskild hänsyn bör tas till områdets egenart enligt plan- och bygglagens tredje kapitel. 

Här redovisat bevarandeförslag avviker något från länsmuseets förslag. Några objekt har av bygg-
nadsnämnden inte bedömts vara bevarandevärda.

För de i bevarandeförslaget upptagna byggnaderna bör gälla, att rivning endast bör ske om teknis-
ka undersökningar och övriga förprojekteringar visar att ett bevarande inte går att genomföra. Vid 
eventuell förändring av bebyggelsen skall byggnadernas ursprungliga utseende vara vägledande. 
Vid nödvändiga kompletteringar bör nybyggnad underordnas befi ntlig bebyggelse.

Beträffande bevarandeförslaget, såväl vad gäller byggnaderna som övriga redovisade inslag i den 
fysiska miljön, förutsätts generellt att eventuella förändringar sker i samråd med byggnadsnämn-
den och landsantikvarien.

Inför det fortsatta arbetet med planerings- och byggnadslovsärenden redovisas på karta den be-
byggelse, som bedöms vara av särskilt kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

Närmare redovisning av erforderliga miljöhänsyn framgår av delområdesbeskrivningarna sid 11-
15.

Vid detaljplaneändring kan den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bevaras i sin nuvarande 
utformning, genom att byggnadsrätten regleras efter befi ntliga förhållanden av en sk.  ”skräddar-
sydd” plan. Som regel bör enstaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader dessutom skyddas genom 
användning av detaljplanebeteckningen q. I detaljplanen bör det märkas att bebyggelsen har så-
dant värde, att en prövning enligt 3 kapitlet 10 och 12 §§ PBL är aktuell. Detta kan ske i beskriv-
ningen till planen. På plankartan bör då en hänvisning till beskrivningen göras. Den traditionella 
q-beteckningen fyller en sådan funktion. Om utformningsbestämmelser preciseras i planen, bör de 
betecknas med q med index, exempelvis q1, q2 etc.

Äldre bebyggelse i Torups centrala delar: Sjögård 1:49 samt Torups prästgård 1:81
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KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA 
MILJÖER OCH OBJEKT

Bebyggelsen i Torup är huvudsakligen uppförd utmed samhällets huvudgata, Gamla Nissastigen 
samt vägarna mot Falkenberg och Drängsered/Kinnared. Samhällets centrum växte fram under 
slutet av 1800- talet och början av 1900- talet kring järnvägsstationen med affärs- och bostadshus. 
Gästgivargården fl yttades från Ramnås till Torup 1848. Centralt i samhället invid järnvägen ligger 
handelsverksamhet och metallindustri. Vid Bosgården väster om samhället är en f.d. kvarnägarbo-
stad liksom vid Kilan invid vägen mot Rydöbruk.

Nedan redovisas de kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer som är bevarandevärda i To-
rup.

BI= BYGGNADSKLASS 1 Kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas.

B2= BYGGNADSKLASS 2 Kulturhistoriskt värdefull byggnad, vars kulturhistoriska särdrag 
skall beaktas.

(B2) Förändrade funktionskrav på mark och byggnader kan komma att prioriteras framför beva-
rande.

M= MILJÖBETECKNING M  Område med särskilt kulturvärde med stor  betydelse för stadsbil-
den.

FASTIGHETHETSBETECKNING

KULTURMILJÖER
Kyrkomiljön
Kvinja 3:1 (kyrkan) Skyddas genom KML
Prästgården1:1 B1
Prästgården1:12  M (skolan)
Prästgården1:43 M (f.d. arrendebostället)

STATIONSMILJÖN
Sjögård 1:34  B1 M (stn-hus)
Sjögård 1:76  B1 M (gästgiv)
Sjögård 1:176  B1
Djäknebol 2:1  B2
Djäknebol 3:1  B2 M
Sjögård 1:89  B2
Sjögård 1:12  M
Sjögård 1:16  M
Sjögård 1:40  M
Sjögård 1:47  M
Sjögård 1:116  M
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INDUSTRIMILJÖN
Givargård 1:44 M (B2)
Givargård 1:49 M (B2)
Givargård 1:13 M (B2)
Givargård 1:37 M (B2)

ÖVRIGA MILJÖER
Gustavsberg 1:2  B1
Gustavsberg 1:3 B1 M
Sjögård 1:57  B1
Sjögård 1:63  B1
Sjögård 1:24  M
Sjögård 1:60  M
Sjögård 1:90  B2
Sjögård 1:94  B2
Sjögård 1:91  M
Sjögård 1:93  M
Sjögård 4:1  B2

OBJEKT
Bosgård 1:31  B1
Djäknebol 1:1  B1
Djäknebol 1:30 B1
Givagård 1:15  B1
Hultagärde 1:5  B1 M
Djäknebol 2:12 B2
Givagård 1:28  B2
Sjögård 1:47  B2
Sjögård 1:65  (B2)
Sjögård 1:82  (B2)
Sjögård 5:2  B2 M
Skravelsbo 1:30 B2
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TORUP ÖVERSIKTSPLAN

Bevarandeplan

   Miljöbeteckning M

   Byggnadsklass 1

   Byggnadsklass 2


