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Information om plansamråd 
 

Detaljplan för Torg 11:23 med flera 

i Lagans samhälle, Ljungby kommun 
 

 
Planförslag 

Ett planförslag är nu framtaget för fastigheten Torg 11:23 med gaturummet intill. Syftet med 
framtagandet av en ny detaljplan är att möjliggöra en bredare användning av fastigheten. Idag 
är det endast möjligt att använda fastigheten för allmänna byggnader. Med allmän byggnad 
menas enligt praxis, byggnader som nyttjas för ändamål som tillkommer stat eller kommun 
eller allmänheten. I planförslaget för den nya detaljplanen blir användningen bostäder, 
centrum och vårdboende. I övrigt möjliggör inte den nya detaljplanen någon större förändring 
än vad som är möjligt på fastigheten idag. Planområdet ligger i centrala Lagan, med närhet till 
busshållplats, stadsparken, servicemöjligheter så som affär, förskola, skola, bibliotek, etc.  
 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Ljungby kommun. 
Detaljplanen bedöms inte heller medföra betydande miljöpåverkan och därför tas ingen 
miljökonsekvensbeskrivning fram.  
 
 
Samrådstid: 25 november 2022 – 19 december 2022 

 
Planförslaget finns tillgängligt för granskning på kommunens webbsida www.ljungby.se/plan.   
Eller från startsidan på Ljungby kommuns hemsida välj: Trafik och samhällsplanering → 
Samhällsplanering → Detaljplaner under arbete 
 
Vi vill uppmärksamma berörda fastighetsägare att informera hyresgäster/ 
bostadsrättsinnehavare om samrådet.  
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Välkommen att höra av dig! 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor: Planarkitekt Erik 
Lundin telefon 0372-78 92 99, e-post erik.lundin@ljungby.se eller till plan- och 
byggavdelningen genom kommunens växel 0372-78 90 00. 
 
Har du synpunkter? 

Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen, via post till 
Ljungby kommun, miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller via e-post till 
plan@ljungby.se, senast måndagen den 19 december 2022. Detaljplanen kommer sedan, efter 
eventuella revideringar, att finnas tillgängligt för granskning.  
 
Miljö- och byggförvaltningen 

November 2022 

 
Personuppgifter 

För att hantera ditt ärende behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter. Miljö- och 
byggförvaltningen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter 
hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).  


